
20

8 N OV E M B E R  2 0 0 0

Door Werner Schlosser

ind november 1999 opende

Media Markt haar eerste Neder-

landse filiaal, op het Binnenweg-

plein in het hart van Rotterdam. In-

middels heeft het ‘mega-elektroni-

cawarenhuis’ ook winkels geopend in

het Alexandrium (eveneens in Rotter-

dam) en in de Amsterdam ArenA.

Zo’n opening gaat steevast gepaard

met een enorm publiciteitsoffensief.

Krantenadvertenties van soms zes pa-

gina’s groot hameren de slogan ‘Abnormaal

groot, abnormaal goedkoop’ erin, met wekelijks

nieuwe stuntprijzen.

Media Markt staat in Duitsland bekend om zijn

verkoopstunts. Zo zorgde het bedrijf begin dit

jaar in Hamburg voor opschudding door in twee

uur tijd honderd Smart-auto’s te verkopen voor

DM 11.111, ruim 5000 mark onder de officiële

verkoopprijs. Het bedrijf omschrijft haar formu-

le zelf als ‘het grootste

assortiment tegen de

laagste prijzen’. Dankzij

deze filosofie is het in

20 jaar tijd uitgegroeid

tot Europa’s grootste

handelsonderneming voor

consumentenelektronica,

pc hard- en software, fo-

toartikelen, telecommu-

nicatie, elektrische huis-

houdelijke apparaten en

beeld- en geluidsdra-

gers. Media Markt telt

momenteel 270 winkels

in negen Europese lan-

den, met een gezamen-

lijke omzet van ƒ11 mil-

jard.

Toekomstplannen
Op 23 oktober, tijdens een persconferentie ter

gelegenheid van de opening van het filiaal aan

de ArenA Boulevard in Amsterdam, ging de be-

drijfsleiding van Media Markt – Saturn Holding

Nederland B.V. - uitvoeriger in op de toekomst-

plannen. Media Markt streeft ernaar binnen vier

jaar uit te groeien tot een keten van 15 à 20 win-

kels in Nederland. Na de vestigingen in Rotter-

dam, Amsterdam en Leeuwarden zullen er vol-

gend jaar winkels geopend worden in onder

meer Den Haag, Rijswijk en Groningen. Al deze

filialen moeten consumenten uit de wijde om-

trek bedienen. Algemeen directeur Jaap Elshout

hanteert een verzorgingsgebied van 70 à 80 kilo-

meter doorsnee als criterium. De winkels hoeven

dan ook niet per se in de

binnensteden te liggen.

Liever niet eigenlijk,

want aan de vestigings-

plaatsen worden hoge

eisen gesteld op het ge-

bied van bereikbaarheid

en parkeergelegenheid. 

Het Amsterdamse
filiaal
Wat dat betreft heeft de

pasgeopende vestiging

een voor Amsterdamse begrippen unieke lig-

ging: vlak naast een (goedkope) parkeergarage.

Wat in de winkel vooral in het oog springt, is de

enorme oppervlakte van de winkelvloer. Alleen

al voor cd, dvd en video is 800m2 ingeruimd,

waarvan ruim 20 strekkende meter schapruimte

gereserveerd is voor dvd. Dat het assortiment

per winkel bepaald en ingekocht wordt blijkt in

de hoofdstad vooral uit het

ruime en opvallend gepre-

senteerde aanbod in

soul/r&b/hiphop. Maar

behalve het assortiment en

de prijzen valt ook op dat

Media Markt de nieuwste producten heeft staan.

“Ook in dvd-recorders en PlayStation2 zullen

wij straks vooroplopen”, aldus Mario Heinzber-

ger, die naast Peter Keet de directie over deze

vestiging voert.

Prijsbeleid
Medio deze maand opent Media Markt een

nieuw filiaal in Leeuwarden, haar vierde in Ne-

derland binnen een tijdsbestek van een jaar. Ook

hier zullen beeld- en geluidsdragers een belang-

rijk – en spraakmakend – onderdeel van het as-

sortiment vormen. Spraakmakend vooral vanwe-

ge de prijsstelling. Zoals bekend kosten cd’s bij

de elektronicagigant nog geen drie tientjes, ter-

wijl de prijzen in de traditionele kanalen rond de

ƒ45,- liggen. Martin Wanninger, cd-verantwoor-

delijke bij de keten, gaf hierop 20 oktober jl. al

een toelichting in het Algemeen Dagblad: “Ons

beleid is: in elke stad de goedkoopste zijn, met

het grootste assortiment. Permanent. Volgens

mij zijn de cd-prijzen in Nederland echt te hoog.

Of hier sprake is van een kartel? Wil ik niet zeg-

gen. Holland is klein. De één weet precies wat de

ander doet. Zo van: ik vraag zoveel, doe jij dat

dan ook? Dat werkt blijkbaar. Iedereen – de pla-

tenmaatschappijen, de detailhandel – is tevre-

den, behalve de consument.” Maar hij erkent:

“Pas met 20 grote vestigingen, over een jaar of

vier, hebben we een zodanige positie dat we voor

wat betreft een prijsdrukkend effect, een rol van

betekenis kunnen spelen.” Gevraagd naar hoe

Media Markt haar prijsbeleid bepaalt, antwoordt

Wanninger dat de producten voor 100% in Ne-

derland ingekocht worden. “Maar omdat we een

Europees bedrijf zijn (ondanks haar Duitse af-

Toen Media Markt vorig jaar voet op Nederlandse bodem zette, werd er aanvan-
kelijk nogal laconiek gereageerd. Maar zodra de eerste paginagrote dagblad-
advertenties verschenen, stond de handel al snel op haar achterste benen.
Binnenkort opent de keten haar vierde Nederlandse filiaal en moeten we ons
ernstig gaan afvragen: zal Media Markt met haar scherpe prijsstellingen de 
veelbesproken ‘shake-out’ versnellen?

“Ik heb geen idee waar ze het van doen”

Media Markt zet retaillandschap op zijn kop
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Hans Puls: “We leven nu

eenmaal in een vrije

economische mededinging”
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komst profileert het zich met nadruk als multi-

national, red.) hebben we natuurlijk een enorme

‘buying power’. En de scherpe prijzen die wij

daardoor betalen, vertalen we door naar de con-

sument.” Desgevraagd geeft hij toe wel eens

onder de inkoopprijs te verkopen: “Maar in de

mix halen we een gezonde marge.”

Reacties
In het AD gaven Free Record Shop en V&D al

aan zich niet te laten meeslepen in een prijzen-

oorlog. Juan da Silva (directeur inkoop bij Free

Record Shop) verwoordde het als volgt: “Als wij

onder de inkoopprijs gaan zitten, kunnen we de

tent wel sluiten.” Hij ontkent in het artikel dat de

verkoop in zijn winkels flink is ingezakt sinds de

komst van Media Markt in Rotterdam.

Ook Dennis van Tetering, general manager Fame

Amsterdam, heeft nog weinig gemerkt van de

komst van Media Markt naar Amsterdam. Ik heb

alleen iets gemerkt van het advertentiegeweld,

maar voor zover ik het kan meten merk ik geen

verschil in de verkoop en de reacties van het pu-

bliek. Overigens hebben ze zich in hun uitingen

vooral gericht op hardware. Ik heb volgens mij

alleen huis-aan-huis in Amsterdam wat software-

titels gezien. Zo stunten zij met de Greatest Hits

van Lenny Kravitz (ƒ19,99, red.). Die hebben wij

niet in prijs aangepast, maar de verkopen liggen

gewoon op koers. Vooralsnog ben ik dan ook niet

van plan hun prijzen te volgen. Wij onderschei-

den ons op een ander vlak: we hebben 210.000

titels op voorraad en hebben dus ons enorme as-

sortiment als pluspunt. Met haar stunts zet

Media Markt niet zozeer de prijs onder druk, als

wel de prijsbeleving van de consument. Het be-

vestigt de indruk dat de cd’s in Nederland te duur

zijn, terwijl Nederland momenteel juist een van

de goedkopere landen is!”

De opening, half november, van een Media

Markt-vestiging in Leeuwarden zal ertoe leiden

dat de muziekwinkels in die regio meer gaan sa-

menwerken. Dennis Jilesen, bedrijfsleider van

het Ear & Eye-filiaal in die plaats, is van plan in

samenwerking met collega-winkeliers huis-aan-

huisfolders te verspreiden. “Overigens krijgen

wij ook veel reacties op onze internetsite. Die

wordt nog niet gebruikt voor verkoop, maar we

zetten er wel veel

informatie op. En

elke week plaatsen

we er een kortings-

bon, die men kan

uitprinten en mee-

nemen naar de win-

kel.” Gevraagd naar

de komst van de

prijsbreker zegt Jile-

sen: “Ik vind het na-

tuurlijk niet leuk,

maar ik wacht af.

De platenzaken in

Rotterdam hebben

wel veel problemen,

maar je ziet toch dat

Media Markt zich

voorlopig beperkt tot de toptitels. Wij bieden, be-

halve veel meer service, ook breedte, veel regio-

naal werk en Nederlandstalig. Dat zie ik Media

Markt nog niet zo gauw doen. Bovendien hebben

wij een grote vaste klantenkring. Ik zal mijn prij-

zen straks dus niet aan die van hen aanpassen.

Het zal wel moeilijk worden, maar ik blijf posi-

tief.”

Gerrit Molema van Melody Maker in Den Haag

maakt veel gebruik van de Kl@@gmuur op de

Muziek en Beeld-site om zijn hart te luchten.

Door de plannen van Media Markt om volgend

jaar een winkel in de hofstad te openen gaat de

lol er voor hem wel af. “Ik vind het gewoon jam-

mer. Het is prima om te stunten, maar volgens

mij ben je geen ondernemer als je onder de in-

koopprijs verkoopt. Dat is geen gezonde concur-

rentie meer. Het is ook niet mogelijk om op de

komst van zo’n bedrijf te anticiperen, anders dan

door je te specialiseren in genres die zij niet zo

makkelijk zullen opnemen. Wijzelf zijn ons voor

een deel gaan richten op italo. Dat is niet alleen

hier in Den Haag, maar wereldwijd nog goed te

verkopen. Dat blijkt wel uit de verkopen die wij

halen uit onze internetactiviteiten. De toekomst

zie ik echter zeer somber in. Media Markt ver-

koopt echt alles tegen bodemprijzen, niet alleen

software, maar ook wit- en bruingoed. Ik heb

geen idee waar ze het van doen.”

Ook Roel Hemmes, eigenaar van Hemmes Mu-

ziekhuis in Groningen staat niet te juichen om de

komst van Media Markt. “Dat is natuurlijk een

aanval op ons bestaan. Vooral MOR-winkels die

afhankelijk zijn van de verkoop van Top 100-ma-

teriaal zullen onderuit gaan, maar ik denk dat

ook wij gedeeltelijk op onze bek zullen gaan.

Het enige wat je kunt doen is je nog verder spe-

cialiseren in dingen waar zij geen verstand van

hebben. Wij leven gelukkig niet van de grote

aantallen, maar zijn gespecialiseerd in bijvoor-

beeld vinyl, house en jazz. En het klinkt mis-

schien gek, maar wij kennen de meeste klanten

hier bij naam! Ik maak me geen illusies, maar ik

ben ook niet bang voor de toekomst. Alleen de

allersterkste, de actiefste en de meest vindingrij-

ke winkeliers zullen overleven.”

NVGD-vice-voorzitter Hans Puls kan de angst

van de winkeliers niet wegnemen. “We kunnen

er weinig aan doen, we leven nu eenmaal in een

vrije economische mededinging. Kijk, het gaat

Media Markt er natuurlijk om zoveel mogelijk

hardware te verkopen, en ze gebruiken software

als traffic-generator. Natuurlijk betreuren wij het

dat er hierdoor een zekere prijserosie plaatsvindt,

maar we kunnen en willen geen enkele retailer

adviseren deze ontwikkeling te volgen. Als ie-

mand in het water springt, moet je er ook niet

zomaar achteraan springen. En ik kan je vertel-

len dat het water veel van onze leden tot de lip-

pen staat. Wat wil je ook, met BTW-verhogingen

(tot 19% per 1 januari 2001, red.) en forse ppd-

stijgingen. Winkeliers zouden wel gek zijn als ze

die niet zouden doorberekenen, anders staan ze

geld weg te geven. Je moet je bedenken dat spe-

ciaalzaken een aantal belangrijke voordelen heb-

ben boven Media Markt-achtigen. Service, after-

salesservice, informatie, het is allemaal toege-

voegde waarde. Ik geloof dan ook dat de consu-

ment wel begrip begint te krijgen voor het feit

dat cd’s in de muziekwinkel duurder zijn dan el-

ders. Maar laatst hoorde ik Bløf in een interview

zeggen dat zij niet snappen waarom hun nieuwe

album zo duur moet zijn, terwijl ze er zelf bo-

venop zitten! Dat is de ware tragiek.”

Dennis van Tetering: “Media Markt zet de prijsbeleving van de consument onder druk”


