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Voorbeelden van HD-eindejaarspromoties in Blu-ray-retaillandschap.

COMBIACTIES STUWEN VERKOOP SPELERS OP

De veelgevoelde en -besproken opmars van Blu-ray blijkt ook uit recente marktcijfers van GfK Retail and 
Technology. Het onderzoeksbureau noemt high defi nition zelfs een noodzakelijke innovatie voor de 
softwaremarkt.

DOOR WERNER SCHLOSSER

Blu-ray Disc na 2013 
groter dan dvd

▶  Gemiddelde Blu-ray-prijs inmiddels 
rond €24,-

▶  Videosoftwaremarkt gaat na 2009 weer 
(licht) stijgen

▶  Laagste prijs Blu-ray-speler al onder de €200,-

December 2008 en januari 2009 waren goede 
maanden voor het winnende HD-formaat. 
Binnen het aantal verkochte beelddragers 

bedroeg het aandeel Blu-ray (afgezet tegen dvd) 
de laatste 12 maanden gemiddeld 1,3%. In februari 
lag het aandeel 23% hoger dan dit gemiddelde en 
in december was het percentage zelfs al gestegen 
naar 2,7%. In waarde uitgedrukt was het Blu-ray-
aandeel de afgelopen 12 maanden uiteraard hoger 
dan in units. Het omzetaandeel van Blu-ray in het to-
taal was gemiddeld 3,4%. Ook vanuit dit perspectief 
stak februari met kop en schouders boven het 
gemiddelde uit (+26%).

Afzet en omzet stijgt
In absolute getallen uitgedrukt werden in de laatste 
maand van het afgelopen jaar ruim 105.000 Blu-ray 
Discs verkocht. De gemiddelde verkoopprijs daalde 

tussen maart en september 2008 van rond de €27,50 
naar ca. €24,50, maar de verkoopstijging in het 
najaar ging gepaard met een opstuwing van de 
gemiddelde prijs. Die bedroeg in december weer 
bijna €26,50. Zowel de stijging van de verkoopaan-
tallen als de prijs was het gevolg van de release van 
een aantal (fullprice) toptitels, waaronder Indiana 
Jones And The Kingdom Of The Crystal Skull en 
WALL•E in november en The Dark Knight in decem-
ber. Laatstgenoemde is al een paar maanden na re-
lease uitgegroeid tot de bestverkochte Blu-ray-titel. 
Ook WALL•E (3) en Indiana Jones (4) staan in de top 
5, samen met Earth (2) en 300 (5). In de eerste maan-
den van dit jaar daalde de gemiddelde verkoopprijs 
overigens weer; die ligt inmiddels rond de €24,-.

GfK noemt high de� nition een noodzakelijke inno-
vatie voor de softwaremarkt en staaft die uitspraak 
met een lange termijnverwachting. Daaruit blijkt 
dat de totale video(software)branche na dit jaar 
weer (licht) zal stijgen, tot €345 miljoen in 2014. Het 
aandeel Blu-ray daarbinnen zal de komende jaren 
verder toenemen en na 2013 waarschijnlijk groter 
worden dan dvd. Toch zal dvd een belangrijke 
plaats blijven innemen, hoewel die fysieke drager 

ook aandeel kwijtraakt aan de oprukkende online-
exploitatie.

Retailacties werken
Bij Blu-ray gaat het GfK-adagium ‘hardware drives 
software’ niet op. De verkopen van hardware en 
software gaan precies gelijk op. Het goede nieuws is 
in elk geval dat ook de verkoop van stand-alone 
Blu-ray-spelers (nog afgezien van de PS3-verkoop) 
in de lift zit. Van september tot en met december 
ging de lijn steil omhoog, om in de cadeaumaand 
boven de 9.500 exemplaren te pieken. Dit was goed-
deels te danken aan acties in diverse grote retail- en 
rentalkanalen. Media Markt en Movie MAX gaven 
tien Blu-ray-titels gratis bij aankoop van een speler, 
terwijl Free Record Shop de actie ogenschijnlijk 
omdraaide en een speler weggaf bij aankoop van 
tien geselecteerde schij� es.
In februari van dit jaar bedroeg het aantal verkochte 
apparaten ‘nog maar’ ruim 5000 stuks, maar dat aantal 
lag wel 522% hoger dan de verkoop in februari 2008. 
In diezelfde periode daalde de gemiddelde verkoop-
prijs van Blu-ray-spelers met 44% tot rond de €300,-. 

Er werden in 2008 ca. 35.000 spelers verkocht, met 
een gemiddelde prijs van €365,-. Eind dit jaar zullen 
naar verwachting 125.000 spelers verkocht zijn voor 
gemiddeld €285,-. Het jaar 2011 zou zelfs op 490.000 
stuks moeten uitkomen. Een sterk opwaartse bewe-
ging dus, maar niet zo snel als de opmars van de 
dvd, bijna tien jaar geleden. Daarbij moet worden 
aangetekend dat in de Blu-ray-cijfers niet de ver-
koop van de PS3 is meegenomen, die het afgelopen 
jaar vele malen hoger lag dan die van stand-alone-
spelers. Wel is er sprake van een inhaalslag en voor-
spelt GfK dat de PS3-verkoop in 2011 een stuk lager 
zal liggen dan die van stand-alone-apparaten.

De opmars van Blu-ray-spelers is vooralsnog traag. 
Een penetratiegraad van 0,52% (eind 2008) betekent 
dat slechts één op de 200 Nederlandse huishoudens 
een dergelijk apparaat had staan. De laagste prijs 
voor een Blu-ray-speler ligt nu al onder de €200,- en 
zal nog verder dalen. Dit leidt tot een penetratie, 
eind 2009, van 2,2% (één op de 50 huishoudens), 
voorspelt GfK.

Als high de� nition-formaat is Blu-ray bij uitstek 
geschikt om deel uit te maken van home theater-
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systemen. Dat blijkt ook uit de cijfers. Vorig jaar 
werden daarvan 3685 exemplaren verkocht met een 
gemiddelde prijs van €833,-. Naar verwachting 
worden dit jaar 31.000 stuks aangeschaft voor 
gemiddeld €675,-. De eerste twee maanden van 
dit jaar gingen al 2503 spelers over de toonbank, 
waarvoor gemiddeld €748,- werd betaald.

HD-beeldschermen
Om de superieure kwaliteit van Blu-ray te kunnen 
ervaren is behalve Blu-ray-hard- en software na-
tuurlijk ook een geschikte televisie nodig. De 
verkoop van dergelijke plasma- en, vooral, lcd-toe-
stellen zit � ink in de lift. In 2001 waren op een enke-
le na alle 1,1 miljoen verkochte kijkbuizen een 
conventioneel kleurentoestel. Vorig jaar werden in 
Nederland 1,8 miljoen apparaten verkocht, waarvan 
nog slechts 67.000 kleurentelevisies. 1,6 miljoen 
toestellen betrof een lcd-scherm, en de rest was een 
plasma-tv. Dit jaar loopt de markt voor televisies 
naar verwachting iets terug (inclusief het te verko-
pen aantal lcd-schermen). Bijna de helft van alle dit 
jaar verkochte tv’s zal Full HD zijn. In 2010 zal de tv-
markt weer enigszins aantrekken. Dat komt doordat 
volgend jaar een WK voetbal plaatsvindt, wat de 
aantrekkingskracht op nieuwe televisies altijd ver-
groot. Vooral als de uitzendingen in HD verzorgd 
worden, heeft dat een stimulerende werking op de 
verkoop van (Full HD) tv’s. Dat heeft wel tot gevolg 
dat voor 2011 weer een verkoopdaling verwacht 
wordt. 

In bijna de helft van alle Nederlandse huishoudens 
staat inmiddels een HDTV. GfK verwacht dat dit aan-
deel aan het eind van dit jaar is toegenomen tot 
69%. Een vijfde daarvan zal dan Full HD zijn. ◾

Verkoop Blu-ray Disks vs. gemiddelde prijs

Verwachte verloop en verdeling omzet videobranche (* = voorspelling)

Opmars Blu-ray-spelers 2007-2011 en vergelijking met vcr- en dvd-spelers  (* = voorspelling)

Huishouspenetratie platte tv's en hd-tv's (* = voorspelling)
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