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In de traditionele entertainmentretail worden 
momenteel harde tikken uitgedeeld. Volgens 
opgaaf van winkeliersvereniging NVGD be-
stond haar ledenbestand begin 1997 nog uit 
1343 winkels. Dat aantal nam af tot 1100 begin 
2005 en in mei 2007 stond de teller op 1020. 
Het totaalaantal kanalen, en dus winkelvloe-
ren, waar entertainmentproduct verkocht 
wordt, is de afgelopen jaren echter juist ge-
groeid. Dat lijkt ogenschijnlijk een gunstige 
ontwikkeling voor consument en industrie, 
maar brengt wel het risico van verschraling 
van het aanbod met zich mee.

Verschuiving
Uit recente gegevens van GfK Marketing Ser-
vices Benelux komt duidelijk naar voren dat 
bepaalde kanalen zich steeds meer op de enter-
tainmentmarkt beginnen te roeren. Zo bedroeg 
het aandeel van het online- en postorderkanaal 
in april 2006 8,2% en een jaar later 11,5%. De 
elektroketens stegen in diezelfde periode van 
17,3 naar 21,4% marktaandeel. Die extra pro-

centen werden weggesnoept bij de traditionele 
entertainmentwinkels (van 57,1 naar 53,4%) en 
de warenhuizen en boekhandels (van 9,6 naar 
8,0%). Opvallend is, dat de elektroketens afge-
lopen december een marktaandeel hadden van 
23,2%. Dat heeft te maken met het product 
waarin dit kanaal vooral sterk is: de gamecon-
soles. Binnen deze productgroep behaalden de 
elektrowinkeliers het afgelopen jaar een 
marktaandeel van 44,3% in waarde, terwijl de 
traditionelen 43,1% van de omzet voor hun re-
kening namen. Doordat gameconsoles eind vo-
rig jaar hoog op de verlanglijstjes stonden, 
groeide ook het belang van deze kanalen in de 
totale marktmix. Overigens is de traditionele 
entertainmentretail binnen het GfK-panel nog 
wel (veruit) marktleider op het gebied van 
games (met een aandeel van 63,8% in de om-
zet), cd-albums (60,5%) en film-dvd (49,1%). In 
alle gevallen presteren de elektroketens het op 
een na best, met aandelen van respectievelijk 
25,4%, 13,0% en 15,8%. Wat erg opvalt, is dat 
gameproducten (vooralsnog) volledig afwezig 

zijn in het food & drug-kanaal. Met een aan-
deel van 3,3% is ook het belang van dit kanaal 
voor de verkoop van muziek nihil.
Bovenstaande verhoudingen gelden ook als ge-
keken wordt naar de verkochte units. Het 
grootste verschil is, dat het aandeel van de tra-
ditionele entertainmentwinkels in het aantal 
verkochte albums veel kleiner is (53,9%), wat 
erop duidt dat hier nog voornamelijk fullprice-
albums verkocht worden. Op dezelfde manier 
geeft het hogere aandeel van food & drug op 
aantallenniveau aan, dat in dit kanaal juist 
goedkopere cd’s over de toonbank gaan.

Omzetaandelen
Daarmee zijn albums bij de food & drug-win-
kels goed voor 18,3% van de totale entertain-
mentomzet. Het overgrote deel van de omzet 
binnen deze productgroep (80,1%) wordt echter 
gerealiseerd met de verkoop van dvd’s. Die zijn 
ook de grootste moneymakers bij de traditione-
len (32,6%), het online- en postorderkanaal (met 
43,3%), warenhuizen en boekhandels (49,9%), 
‘others’ (o.a. bouwmarkten en benzinestations) 
(66,4%). Voor entertainmentwinkeliers was 
muziek afgelopen jaar nog goed voor 27,9% van 
de omzet. Dat is relatief minder dan bij de wa-
renhuizen en boekhandels (28,5%), ‘others’ 
(30,4%) en online en postorder (32,1%). Het ge-
lijkmatigst is de omzetopbouw bij de elektro-
winkels. Naast een muziekaandeel van 15,2% 
wordt 26,6% van het geld verdiend met dvd en 
28,1% met software. Opvallend hoog is hier 
weer het aandeel van hardware: 30,2%. In aan-
tallen uitgedrukt zijn de aandelen van software 
en hardware een stuk kleiner. Dit komt door de 
relatief hoge prijzen van games en consoles ten 
opzichte van die van cd’s en dvd’s.

Prijsverhoudingen
Het lijkt logisch dat de marktverdeling – en de 
verschuivingen daarbinnen - voor een groot 
deel bepaald wordt door de prijspunten waar-
mee de verschillende kanalen zich ten opzichte 
van elkaar positioneren. Die relatie blijkt ech-
ter maar ten dele op te gaan. Een goed voor-
beeld is het online- en postorderkanaal, waar-
van al gebleken was dat dit zich het afgelopen 
jaar een steviger positie op de entertainment-
markt verworven heeft. Volgens bovenstaande 
redenering zou dat grotere aandeel dus door re-
latief lage prijzen verworven moeten zijn. De 

De ‘shake-out’ is al zeker tien jaar een belangrijk onderwerp in gesprekken 
over de Nederlandse entertainmentretail. Door de voortschrijdende techniek 
en het toenemende aantal kanalen dat entertainment verkoopt, wordt de 
dreiging met het verstrijken van de jaren steeds reëler en concreter. 
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Duurdere verkoopkanalen winnen marktaandeel

Online/postorder en elektro 
verkopen meer entertainment
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jongste GfK-cijfers spreken dit echter tegen. 
Sterker nog: in drie van de vier productgroepen 
(film-dvd’s, software en hardware) rekent dit 
kanaal juist de hoogste prijzen. Ook de elektro-
winkels vragen bovengemiddelde bedragen. 
Om dat vast te stellen, berekende het markton-
derzoeksbureau per productgroep de gemiddel-
de marktprijs en keek vervolgens naar de ge-
middelde verkoopprijs per kanaal. Hierbij moet 
worden aangetekend dat het gevoerde assorti-
ment medebepalend is voor deze gemiddelde 
prijs. Een film-dvd kost binnen de GfK-panel-
markt gemiddeld ¤10,87. De afwijkingen zijn 
echter enorm. Online/postorder rekent gemid-
deld ¤5,93 méér dan de standaard, terwijl in 
het kanaal ‘others’ juist ¤3,43 minder afgere-
kend hoeft te worden. Bij duurdere producten 
is ook de afwijking groter: voor hardware (dat 
gemiddeld ¤197,13 kost) vraagt online/postor-
der gemiddeld maar liefst ¤26,09 meer, maar 
bij warenhuizen en boekhandels is de kassa-
aanslag juist ¤14,70 lager; een verschil van 
ruim ¤40,-. De verklaring is, dat in warenhui-
zen en boekhandels de goedkopere consoles 
beter verkopen dan de duurdere. Dit mechanis-
me komt ook bij de verkopen van software (met 
een gemiddelde prijs van ¤24,95) duidelijk naar 
voren. In de kanalen food & drug en others 
kosten games gemiddeld nog geen ¤5,-. In deze 
kanalen wordt dan ook voornamelijk budget-

product verkocht. Online/postorder brengt 
juist weer ¤3,77 meer in rekening dan het ge-
middelde. Op muziekgebied (waarbij een cd 
door de bank genomen ¤12,43 kost), liggen de 
prijzen dichterbij elkaar. Wel is duidelijk dat 
food & drug vooral budget- en others hoofdza-
kelijk midprice-product verkopen.
De prijs is dus niet per se zaligmakend in de 
strijd om de klant. Voor met name online/post-
order gelden blijkbaar andere voordelen, zoals 
het wegvallen van reis- en parkeerkosten en 
minder tijdverlies.

Prijsklassen
Ook als gekeken wordt naar de verdeling van 
de verschillende prijsklassen per kanaal, blijkt 

dat het online-/postorderkanaal een groot deel 
van zijn omzet haalt uit de hogere prijsklassen. 
Zowel bij dvd’s, muziek als games komt dat 
naar voren. Others behalen juist, afhankelijk 
van de productgroep, 60 à 100% van hun om-
zet uit producten goedkoper dan ¤10,-. 
Op muziekgebied valt op dat alle kanalen 15% 
of meer van hun omzet behalen uit titels tot 
¤8,-, maar dat dit percentage in het traditione-
le entertainmentkanaal slechts 6 bedraagt. 
Wat games betreft, behaalt dit kanaal relatief 
het meeste omzet uit de games tot ¤25,-.

Een prijsbandanalyse van games laat zien, dat 
de laagste prijsklassen sterker vertegenwoor-
digd zijn bij de homeconsoles dan bij de porta-
ble consoles. Dat komt mede doordat de meeste 
verkochte draagbare apparaten nieuwe conso-
les zijn (DS en PSP) en het gros van de spellen 
dus ook relatief nieuw is. Bij de homeconsoles 
zijn er al wat oudere consoles op de markt (PS2, 
Xbox, GameCube), waarvan een groot deel van 
de games in het budgetsegment valt.

Langjarig gemiddelde
De grafieken die aanduiden hoe de prijzen van 
muziek- en gameproducten zich op de langere 
termijn ontwikkelen, geven een opmerkelijk 
beeld. Op muziekgebied bevonden de verkoop-
prijs van albums en muziek-dvd’s, én de gemid-
delde totaalprijs zich in april 2007 op nagenoeg 
hetzelfde niveau als precies twee jaar eerder. 
Eenzelfde ontwikkeling heeft plaatsgevonden 
op de gamemarkt. Ook hier hebben de prijzen 
van consolegames, portable games en de ge-
middelde totaalprijs wel gefluctueerd, maar 
per saldo liggen de prijzen momenteel vrijwel 
even hoog als in april 2005.
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