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cadeaumaand december

Lagere omzet,
hogere marge en winst
December cadeaumaand. Normaal gesproken: kassa! Maar hoe was de twaalfde maand in 2009 voor de 
retailer, in tijden van crisis? Een belronde.

Door: Werner SchloSSer

D e GfK-cijfers over december 2009 laten 
zien dat ook in de cadeaumaand minder 
entertainmentproduct verkocht werd. De 

totale omzet was 20,1% lager dan in dezelfde maand 
in 2008. Opmerkelijk genoeg daalden de inkomsten 
uit muziek met slechts 2,5% en - nog opmerkelijker - de 
gameomzet met maar liefst 30,7%. Vooral de terug-
lopende hardwareverkopen zijn hier debet aan. Het 
next-gen-effect is duidelijk uitgewerkt. Dat geldt niet 
voor de videomarkt. Daar beperkt de omzetstijging 
van blu-ray met 18,7% (een schril contrast met de 
+58,6% in aantallen) het totale verlies tot 9,7%.

Midprice
entertainmentmegastore faMe in amsterdam heeft 
in 2009 zo’n 2 à 3% minder omzet behaald dan in 
2008, maar margetechnisch geplust, zegt general 
manager arthur ter braak. Dat komt door het hoge 
aandeel midprice en een lager aantal marketingcam-
pagnes, die vaak uit de marge worden betaald. 
“Week 51 was door het negatieve reisadvies beroerd, 
maar tussen kerst en oud & nieuw hebben we dat 
compleet ingehaald.”
Op titelniveau waren er niet echt uitschieters naar 
boven of beneden. “Wij doen geen enorme aantal-
len van één of twee titels, maar verkopen vooral veel 
breedte. Veel ‘eentjes’, dus.” De winkel verkoopt 
vooral veel midpriceproducten. Zowel bij muziek als 
dvd zelfs meer dan 50% van het totaal. Door die 
lagere prijs moeten wel grotere aantallen verkocht 
worden om dezelfde omzet te bereiken, maar daar 
slaagt faMe. “De klant is niet meer bereid om twintig 
euro te betalen voor een cd”, aldus Ter braak.

Sony zegeviert
De Nedgame-winkel in Nijmegen is pas op 20 
december 2008 opengegaan, dus shopmanager 
Niels Wouda kan geen jaar-op-jaarvergelijking 
maken. Van andere filialen hoort hij echter dat de 
cadeaumaand in 2009 drukker - en gelijkmatiger 
druk - was dan het jaar daarvoor. Ook in 
Nijmegen, volgens Wouda mede door het grote 
aantal studenten ‘een echte gamestad’, werd de 
laatste tien dagen van de maand meer verkocht 
dan in 2008.
uitschieters waren Modern Warfare 2 (vooral de PS3-
versie) en uncharted 2, eveneens voor de PS3. 
Wouda omschrijft de Sony-console daarom als ‘het 
winnende platform van december’. Ook oudere titels 
als Modern Warfare 1 en Super Mario Galaxy, en het 
tweedehandsaanbod blijven succesvol. Tegenvallers 
waren er ook: fairytale Story, Saboteur en Wet (alle 
voor PS3 en Xbox 360) konden zijn hoge verwachtin-
gen niet waarmaken. Hij wijt dat aan slechte reviews 
in de gamebladen.

De een z’n dood…
Ook verkoopster Nancy van den berg van combi- 
winkel Videotheek flashlight/Music Store in 
Voorhout merkte dat het in december 2009 een stuk 
drukker was dan het jaar ervoor. “We hebben ook 
iets beter verkocht.” Vooral games waren populair, 
zoals Call Of Duty (voor Xbox 360 en PS3) en de Wii-
titel New Super Mario bros. De films ice age 3 en 
Harry Potter en De Halfbloed Prins en het album van 
Susan boyle verkochten eveneens goed. Daarnaast 
waren vooral goedkopere producten in trek, zowel 

afgeprijsde topitems, midprice als budget. “We heb-
ben al enige tijd een kubus staan met dvd’s voor 
€2,50. Voor die prijs maakt het niet uit of het een 
bekende titel is of niet.”
Van den berg noemt twee redenen voor het feit dat 
consumenten de winkel ook nu weten te vinden: 
“Voorhout is een rijk dorp en er sluiten steeds meer 
andere videotheken in de omgeving.”

EuroSonic Noorderslag
elpee in Groningen heeft in het jaar 2009 ongeveer 
10% minder omgezet dan in 2008, meldt eigenaar 
Jan Gorter. Dat was in de decembermaand niet 
anders. “Wij moeten het echter meer hebben van 
januari, vanwege euroSonic Noorderslag. De tweede 
helft van die maand is niet geweldig.” elpee heeft dit 
jaar een paar procent minder omzet gedraaid dan in 
januari 2009. “De winst was echter iets beter, omdat 
wij veel budget en midprice verkopen. Daarop  
pakken we de volle marge, terwijl we interen op full-
price-cd’s, die we voor maximaal €16,- verkopen. 
Daarom nemen we albums met een te hoge ppd,  
boven de 13 euro, niet meer op. en eigenlijk vind ik 
10 euro het maximum.”
Cd’s die goed verkochten, zijn van Them Crooked 
Vultures, rammstein en anouk. De laatste van 
Heather Nova daarentegen was bij elpee een flop, 
evenals die van arctic Monkeys. “Wij zijn gespeciali-
seerd in pop/rock in de volle breedte en verkopen 
ook veel metal”, meldt Gorter. “Dat genre heeft trou-
we fans, die graag het fysieke product aanschaffen. 
Ook verkopen we veel vinyl, dat is zo’n 20% van onze 
omzet.” ◾


