
Weet je nog dat je vroeger je reis boekte bij het reis-
bureau in de stad? Je vertrouwde op de expertise en 
reputatie van het merk. Tegenwoordig boeken we 

online en beslissen we op basis van de ervaringen van anderen. 
Wat is het merk dan nog waard? 
Uit een recent onderzoek onder 3000 internationale transacties, 
uitgevoerd tussen de jaren 2003 en 2013, blijkt dat het aandeel 
van de merknaam in de totale waarde van het bedrijf drastisch is 
gedaald. De waarde van klantrelaties is juist hard gestegen. 
Kopers gaan bij overnames voor bedrijven met een goede klant-
relatie in plaats van merknaam. Zaken als klantloyaliteit, klant-
contact en cross-selling zijn belangrijker geworden. 
Volgens wetenschappers wordt deze trend versterkt door digi-
tale communicatie. Dat zorgt immers voor meer directe commu-
nicatie met de consument, gedetailleerdere informatie over 
gebruikerservaring en een doorlopende feedback van de klant. 
Daarnaast laten consumenten door de transparantie van het in-
ternet hun keuze voor een product of dienst minder snel van een 
merknaam afhangen, maar juist van de beschikbare informatie. 
Hoeveel is de merknaam van een bedrijf nog waard? Dat is een 
moeilijke en belangrijke kwestie bij de waardering van onderne-
mingen die consumentenproducten verkopen. Terwijl Coca-Cola 
in de vorige eeuw groot werd door sublieme marketing via bill-
boards en tv-reclames, is Apple dankzij de Macstores, dienstver-
lening via iTunes en de eenvoudige connectie tussen 
Apple-producten deze eeuw uitgegroeid tot het waardevolste be-
drijf ter wereld door zijn relatie met de klant. Wederom dankzij 
digitalisering.
Gebruik digitalisering dus voor het optimaliseren van je be-
drijfsprocessen en zet digitalisering vooral in om klantcontacten 
te verbeteren en/of intensiveren. Het zal de waarde van uw on-
derneming ten goede komen.  «
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