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Onder de vele productgroepen die GfK meet,
bevinden zich ook de ‘audio-homesystemen’.
Dit zijn stereo-installaties die voorzien zijn van
een cd- of dvd-speler. In de laatste twee maan-
den van 2003 steeg het aandeel thuisbioscoop-
systemen binnen het totaalaantal verkochte
audio-homesystemen van 60,8% in week 45
naar 64,5% in week 52. Met een gemiddelde ver-
koopprijs van ¤527,- haalden home-cinemasets
in de laatste weken van het jaar de ‘full size’ ste-
reosets (waarvan de gemiddelde prijs tot ¤472,-
daalde) in als duurste huiskamerapparatuur.
Uitgedrukt in geld bedroeg het aandeel van
thuisbioscoopsystemen dan ook maar liefst
84,8% van het totaal.
Dit blijkt uit de jongste hardwarecijfers van
GfK. Deze zijn van toepassing op de panel-
markt van het marktonderzoekbureau en dus
niet naar de totale markt geëxtrapoleerd. De
GfK-panelmarkt voor consumer electronics
bestaat uit 2136 consumentenelektronicazaken,
waaronder de filialen van Electronic Partner,
Expert en Megapool. Dit panel dekt 90% van de
Nederlandse markt. Binnen
een zogenaamd ‘leader-
panel’ worden ook op
wekelijkse basis de ver-
kopen geregistreerd binnen
de voornaamste spelers van
het panel, die hiermee zo’n
60% vertegenwoordigen.

Dvd-spelers en 
-recorders
Van alle separaat verkochte
dvd-apparaten steeg het
percentage dvd-recorders
binnen de GfK-panelmarkt
in de laatste weken van
2003 naar 6,2. De ge-
middelde winkelprijzen van
dvd-spelers en -recorders
liggen nog ver uit elkaar.
Kon een gemiddeld afspeel-

apparaat in week 52 voor ¤113,- aangeschaft
worden, voor apparatuur met opnamefunctie
moest gemiddeld ¤553,- worden neergelegd. Als
gevolg daarvan maakte het relatief kleine per-
centage dvd-recorders in week 52 wel 24,4%
van de totale omzet aan dvd-hardware uit. In
week 45 was dit nog 23,2%. Overigens betreft
het hier stand-alone-apparaten. Dvd-spelers en
-recorders in audio-homesystemen, autoradio’s,
spelcomputers en pc’s zijn hier niet bij opge-
teld. Voor pc’s zijn geen cijfers voorhanden,
aangezien GfK niet apart registreert hoeveel
computers met een cd- of dvd-speler/-brander
zijn uitgerust.Voor gameconsoles zijn wel gege-
vens beschikbaar.

Gameconsoles
Wanneer de in juni 2002 verkochte aantallen
gameconsoles op 100 worden gesteld, is de afzet
in november 2003 inmiddels 206. In absolute
getallen: gedurende de periode septem-
ber/oktober 2003 werden binnen het GfK-
panel zo’n 14.000 draagbare gameconsoles ver-

kocht (Game Boy Advance, Game Boy Advance
SP en, vanaf oktober, N-Gage), en 19.000 ‘vaste’
(PlayStation, PS2, Xbox en GameCube). In
dezelfde periode waarin deze ruime verdubbe-
ling werd gerealiseerd, vond een prijsverlaging
plaats van alle consoles. In Amerika werd zelfs
de prijs van de N-Gage, binnen een maand na
de introductie, naar beneden bijgesteld. De
prijsverlaging en afzetverhoging houden dan
ook rechtstreeks verband met elkaar.
Uit de GfK-cijfers wordt duidelijk dat in de
maanden januari tot en met november van
vorig jaar 34% van de in totaal 151.100 verkoch-
te spelcomputers aan de man gebracht werd via
‘mass merchandisers’ (warenhuizen/postorder-
bedrijven). Drie procent van de consoles werd
via entertainmentzaken verkocht en de reste-
rende 63% via ‘anderen’ (zoals consumenten-
elektronicawinkels). De totale waarde van alle in
de eerste elf maanden van 2003 verkochte con-
soles was ¤26.584.400,-. De gemiddelde prijs
van een spelcomputer bedroeg in die periode
dus bijna ¤176,-. Binnen het GfK-panel was de
N-Gage als los verkocht toestel het duurste en
de Nintendo 64 het goedkoopste.

Cd-spelers
Aanvullende GfK-cijfers, gemeten bij de
elektrovakhandel (ketens, inkoopcombinaties
en zelfstandigen), warenhuizen/postorderbe-
drijven en de fotovakhandel, geven informatie

over de verkopen van huis-
kamer-cd-spelers. Binnen
deze panelmarkt is het aan-
tal verkochte units bijna
gehalveerd. Van januari tot
en met oktober 2003 wer-
den 26.000 cd-spelers ver-
kocht, 47% minder dan in
dezelfde periode van het
jaar daarvoor. Dat de omzet
in dit tijdsbestek ‘slechts’
38% terugliep, is te danken
aan een toename van het
aantal verkochte sacd-spe-
lers. Van alle verkochte cd-
spelers in 2003 was 5% een
sacd-speler. Een jaar eerder
waren dat er slechts twee op
de honderd. Deze duurdere
spelers namen een tiende
van de cd-speleromzet voor
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Apparatuur met beeldfuncties in de lift

Entertainmentmarkt wordt
steeds meer beeldmarkt

De recentste GfK-cijfers laten zien dat apparatuur waar op een of andere
manier beeld aan gekoppeld is op stijgende verkopen kan rekenen.
Thuisbioscopen, dvd-spelers en -recorders, gameconsoles en mobiele tele-
foons zijn niet aan te slepen. Dit alles in schril contrast tot de traditionele cd-
speler, die gedoemd lijkt zijn carrière als bekerhouder te eindigen…

Door Werner Schlosser
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Procentuele verdeling van de kanalen binnen de GfK-panelmarkt waarin gameconsoles

worden verkocht. Perioden: • dec. 2002 - nov. 2003 (staaf 1) • jan. - nov. 2003 (staaf 2)

• seperate maanden (overige staven) (Bron: GfK)
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hun rekening. De elektroketens zijn binnen de
panelmarkt het bestverkopende kanaal voor
draagbare cd-spelers. Zij zijn goed voor 46% van
de totale omzet, ten opzichte van 43 in 2002 en
39 in het jaar daarvoor. Warenhuis en postor-
derbedrijven hebben in de periode januari tot
en met oktober 2003 gemiddeld 21% aandeel,
tegenover 20% in 2002 en 18% in 2001. Deze
stijging gaat ten koste van zelfstandige elektro-
winkels en de fotovakhandel. Door een stevige
prijsdaling en de mp3-functionaliteit waarmee
nieuwe generaties portable cd-spelers zijn uit-
gerust, groeide het volume in 2003 weliswaar
met 6% (tot 380.000), maar is de omzet uit por-
table cd-spelers met 10% gedaald (naar ¤27,2
miljoen).

Mobiele telefoons
GfK verzamelt ook gegevens over de mobiele
telefoniemarkt, bij een panel bestaande uit tele-
comspecialisten, elektrovakhandel, fotovakhan-
del, warenhuizen en postorderbedrijven, auto-
radiospecialisten, computerwinkels en zaken
die kantoorartikelen verkopen.
In 2002 en de eerste helft van het afgelopen
jaar had de telecommarkt het zwaar. Het jaar
2002 werd afgesloten met 18% lagere ver-
koopaantallen (toch nog altijd 2.520.000
stuks!) dan 2001. Na de zomer van 2003 is er
echter een duidelijke groei opgetreden. In
september, oktober en november werd respec-
tievelijk 28, 21 en 36% geplust ten opzichte
van dezelfde maand in 2002. Met een gereali-

seerde verkoop van 2.510.000 stuks in de eer-
ste elf maanden van 2003 zal de eindstand
van het voorgaande jaar zeker overschreden
worden. In deze periode werd 60% van alle
mobiele telefoons verkocht bij telecomspecia-
listen. Op grote achterstand (17%) volgen de
elektrovakzaken, die evenals vorig jaar een
procent marktaandeel inleveren. Warenhui-
zen en postorderaars klommen uit het dal
(9%) van vorig jaar. Zij verkochten 207% meer
toestellen dan in 2002 en waren goed voor
15% van de aankopen.
De geconstateerde groei viel samen met de
introductie van een nieuwe generatie telefoons,
voorzien van diverse innovaties. Zo steeg het
aantal verkochte toestellen voorzien van GPRS
in januari tot en met november 2003 tot 46% (in
2002 nog 27%) en van alle in 2003 gekochte
telefoons was 11% uitgerust met Bluetooth
(tegenover 8% in het jaar daarvoor). In beide
gevallen werd de voornaamste winst geboekt in
de maanden september, oktober en november.
Zoals bekend stelt Bluetooth gebruikers in staat
op korte afstand draadloos gegevens over te
dragen. GPRS is, na GSM, de tweede generatie
netwerk. De beller is altijd online met een hoge
transmissiesnelheid en betaalt voor de hoeveel-
heid uitgewisselde data, meestal beelden. De
derde generatie, het vanwege de peperdure net-
werken inmiddels omstreden UMTS, staat
intussen alweer voor de deur. UMTS maakt
online streaming video via mobiele telefoons
mogelijk.

Andere toepassingen die de run op mobiele tele-
foons de afgelopen maanden hebben aangewak-
kerd zijn fullcolour displays (in november 2003
al op 44% van de verkochte toestellen), MMS
(het vervolg op SMS, met grafische mogelijkhe-
den, 37%), polyfone beltonen (63%) en inge-
bouwde camera’s (15%). Onnodig te zeggen dat
dit soort ‘features’ opstapjes zullen zijn voor
meer entertainment op de mobiele telefoon, al
moet gezegd worden dat daarvoor wel systemen
nodig zijn die op alle telefoons en netwerken
werken. Op het gebied van draadloze uitwisse-
ling zijn er bijvoorbeeld meerdere systemen die
om de hoogste eer strijden. Zodra een systeem
tot standaard verheven is, kan dat grote gevol-
gen hebben. Zo is in Japan al ruim een half jaar
90% van elk mobieltje uitgerust met één (of
zelfs twee!) camera(’s). Zodra dit gekoppeld
wordt aan de mogelijkheid beelden (draadloos)
uit te wisselen, kan dit interessante gevolgen
hebben. Begin dit jaar werd op de consumenten-
elektronicabeurs CES in Amerika al bekendge-
maakt dat Philips de mogelijkheid aan het ont-
wikkelen is om bijvoorbeeld filmposters van
een chip te voorzien. Voorbijgangers zouden,
door hun mobiele telefoon - met daarin dezelfde
chiptechnologie - tegen het papier te houden,
onder meer bioscoopkaartjes kunnen reserve-
ren en betalen. Een stap verder en men kan bij
zo’n poster met het mobieltje de trailer van de
film downloaden, een interview met de hoofd-
rolspelers bekijken of - wachtend op de bus -
naar de filmmuziek luisteren.
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Procentuele verdeling van diverse features over het aantal binnen de GfK-panelmarkt verkochte mobiele telefoons in: 

• jan.-dec. 2002 (staaf 1) • jan.-nov. 2003 (staaf 2) • sep. 2003 (staaf 3) • okt. 2003 (staaf 4) • nov. 2003 (staaf 5) (Bron: GfK)
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