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Winkeliers die deelnemen aan het Sales Sharing-
programma, krijgen alle belangrijke nieuwe dvd-
titels op consignatiebasis aangeleverd. De afreke-
ning vindt pas na verkoop plaats. Dvd’s die na zo’n
drie maanden niet verkocht zijn,worden kosteloos
teruggenomen en vervangen door andere titels.
PMT maakt de selectie in samenwerking met de
deelnemende dvd-maatschappij-
en. “Op een na werken alle
marktpartijen aan het concept
mee”, aldus directeur Michel de
Goey. “Die ene, ik zeg niet om
welke het gaat,vraagt te hoge prij-
zen om interessant te zijn voor de
winkeliers.”

Geïndexeerde ‘score’
De software achter Sales Sharing
registreert de inkomende en uit-
gaande dvd’s, en signaleert per
winkel welke genres (minder)
goed lopen. Op basis daarvan
wordt het assortiment steeds bijge-
steld. De informatie die het
systeem registreert geeft de winkeliers onder meer
inzicht in hun specialismen en hun omzetten. Ook
wordt geïndexeerd aangegeven hoe de winkelier
presteert in vergelijking met de overige deelne-
mers.De Goey is niet bang dat een relatief lage ‘sco-
re’ de betreffende winkelier zal demotiveren.
“Integendeel, dat moet juist een stimulans zijn om
beter te willen scoren. Desgewenst bieden wij
adviezen op het gebied van assortiment, presenta-
tie en winkelopbouw, maar de winkelier moet zelf
actief en creatief zijn om een goed resultaat te
behalen.”
Er doen inmiddels zo’n 87 winkels mee aan het
Sales Sharing-programma, vooral videotheken.
PMT richt zich echter ook op individuele
(muziek)winkels en ketens. Volgens De Goey is er
een potentieel van 250 tot 350 verkooppunten.
Dealermanager Jos Driessen verricht actieve acqui-
sitie bij winkels met een ‘minimale geschiktheid’.
“Wie met zelfgetimmerde bakken en een stukje

zeil een winkel begonnen is, komt over het alge-
meen niet in aanmerking.” Driessen zegt te zoeken
‘binnen de entertainmentbranche’. “Dat kunnen
dus videotheken of muziekwinkels zijn, maar ook
boekwinkels of benzinestations.” Deelnemers die
over de benodigde apparatuur beschikken, betalen
een maandelijkse fee vanaf ¤59,-. PMT biedt ook

de mogelijkheid een computer, printer en derge-
lijke te huren. In dat geval wordt de huurprijs in de
maandafdracht opgenomen.

Geen winkeldochters
PMT beoogt met Sales Sharing winkeliers over de
streep te trekken die tot nu toe nog niet wilden of
durfden investeren in dvd.“De belangrijkste reden
voor die angst ligt in de slechte ervaring met koop-
video: doordat men met winkeldochters bleef zit-
ten verloor men het vertrouwen in vhs en zag je
koopvideo in dat kanaal afkalven. Het grote voor-
deel van Sales Sharing is juist, dat er geen winkel-
dochters overblijven.” Overigens staat zijn concept
volgens De Goey niet gelijk aan rack jobbing.
“Deelnemers aan ons systeem krijgen de dvd’s op
de dag van release voor de standaard-ppd geleverd
en behalen dus dezelfde marge als wanneer ze
rechtstreeks bij de maatschappijen zouden kopen.”
Die marge blijft gedurende de hele levenscyclus

van een titel gehandhaafd. “De dvd’s beginnen
doorgaans op fullprice-niveau. Wanneer de maat-
schappij besluit tot een prijsactie, dan voeren wij
die automatisch door in ons systeem. Wijzigingen
worden elke nacht per modem doorgegeven, en de
volgende ochtend rollen er vanzelf nieuwe prijs-
stickers uit. Aangezien pas achteraf over de ver-
kochte aantallen gefactureerd wordt, hoeft er in
zo’n geval dus niet tussentijds gecrediteerd te wor-
den.”

Tweedehands producten
Tot voor kort bood PMT ook een concept rond
tweedehands cd’s, maar daar is het van afgestapt.

De Goey zegt hierover: “De consu-
menten zijn massaal aan het kopië-
ren geslagen en stelen de boekjes
vervolgens uit de winkels. Toen ik
nog een eigen winkel had,werden er
meer doosjes gestolen dan cd’s ver-
kocht.Ik geloof enorm in de tweede-
hands markt, maar dan vooral voor
films. Daar neem je toch eerder
afscheid van dan van een cd. Ik ver-
wacht dat de handel in gebruikte
dvd’s na de kerst zal beginnen, en
dat die groter zal worden dan de ver-
koop van tweedehands cd’s ooit
geweest is. De Sales Sharing-soft-
ware is overigens al uitgerust met
een functionaliteit om de verkoop

van tweedehands producten te kunnen verwer-
ken.” Het pakket biedt bovendien de mogelijkheid
titels op te zoeken en te bestellen die geen deel uit-
maken van de standaardindeling. Deze worden
dan echter niet in consignatie geleverd, maar op
factuur. “Omdat daar meestal een concrete klan-
tenbestelling aan vastzit, is dat geen probleem”,
aldus Driessen. Het systeem is ook voorbereid op
(bestellingen via) internet. Het streven is tegen het
eind van het jaar online te kunnen.

Gevraagd naar de gedachte achter het Sales Sha-
ring-principe antwoordt De Goey:“Ons doel is een
complete serviceprovider te worden voor de deel-
nemers. Nu leveren we nog alleen dvd’s op grote
schaal, maar er lopen ook testjes met navulbare
inktcartridges en merchandise. Ook zoetwaren
kunnen wij leveren. Kort samengevat zou je kun-
nen zeggen: als er een barcode op staat kan ons
systeem het verwerken.”

Sales Sharing

PMT-directeur Michel de Goey over Sales Sharing:

“Als er een barcode op staat kan
ons systeem het verwerken”

Begin vorig jaar startte Planet Media Trade (PMT) met Dvd Sales Sharing. Sinds
die tijd is de software naar eigen zeggen geoptimaliseerd, zodat nu ‘serieus’
met het b2b-concept gestart kan worden. Een inventarisatie van de kosten en
vooral: de baten…

Door Werner Schlosser

Begin juni verhuisde Planet Media Trade van
Beneden-Leeuwen naar industrieterrein
Keizersveld in Venray, waar het samen met
het magazijn en twee zusterondernemin-
gen onder één dak gevestigd is:

Entertainment Club Benelux is een franchi-
seformule met zo’n 150 videotheken,

waarvan er 45 de naam Entertainment Club voeren.
Daarmee is het een van de vijf grootste spelers in deze markt.

Action Products is subdealer van snoepfabrikant Haribo, maar ook leverancier van
een eigen lijn zoetwaren, onbespeelde dragers, batterijen, vinylstickers, erotische
video’s en dvd’s.

        


