
Nieuws: GfK neemt Phononet-activiteiten over 

 

GfK Benelux Marketing Services (GfK MS) zal per 1 januari 2007 

de activiteiten overnemen van stichting Phononet. Daarover is 

in de afgelopen weken overeenstemming bereikt. Phononet, het 

ordersysteem van de audiobranche, faciliteert al meer dan tien 

jaar de bestellingen voor retailorganisaties en beschikt over 

uitgebreide productinformatie die in het verlengde ligt van de 

activiteiten van GfK MS. De overname, die geen personele 

consequenties heeft, betekent in de praktijk dat de stichting 

Phononet eigenaar blijft van de systemen en GfK MS deze 

inlicenseert. De deal beslaat voorlopig drie jaar, met de 

intentie deze te verlengen. 

 

Rein Wiendels, general manager GfK MS, geeft aan dat het de 

bedoeling is dat er voor de klanten zo weinig mogelijk 

verandert. “Zo zal de dagelijkse operatie door dezelfde mensen 

worden verzorgd, de prijzen zullen per komend jaar gelijk 

blijven en GfK MS garandeert de continuïteit van het systeem 

met een kwalitatief goede catalogus voor de komende jaren. GfK 

MS zal waar nodig het systeem optimaliseren met de beschikbare 

kennis die bij ons in huis is, waarbij het niet ondenkbaar is 

dat we in de richting van de video- en gamemarkt ook een 

gelijkwaardige service gaan opzetten.” 

 

De Phononet-activiteiten worden binnen GfK MS behandeld door 

de entertainmentdivisie en de integratie van het proces zal 

aan de kant van GfK MS dan ook worden verzorgd door Nick 

Holzenbosch, manager operations van deze afdeling. Gevraagd 

naar de uitbreiding richting de video- en gamemarkt (en het 

streven ontbrekende audiomaatschappijen aan te sluiten) meldt 

Holzenbosch dat dit nog vooral plannen zijn. “Groot voordeel 

is wel dat Phononet een onafhankelijk doorgeefluik is, dus ik 

heb goede hoop meer partijen voor deelname te kunnen 

introduceren.” 

 

In 2004 verscherpte GfK MS haar ambities in de 

entertainmentmarkt. Dat jaar nam het de activiteiten over van 

hitlijstenorganisatie Mega Charts en het daarvoor aan de NVGD 

gelieerde Entertainment Datacentre Benelux. 

https://www.wernerbros.biz/werk/nieuws-gfk-neemt-activiteiten-mega-charts-over-muziek-en-beeld/
https://www.wernerbros.biz/werk/nieuws-gfk-neemt-activiteiten-entertainment-datacentre-benelux-over-muziek-en-beeld/

