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Meerkeuzevragen
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op.

MINpunten
Bij de beantwoording van de vragen 1 tot en met 7 moet je soms gebruik maken
van informatiebron 1 in de bijlage.

Als Jeroen van de Brugge bij zijn tante Heleen de keuken binnenloopt, ziet hij
dat er een stapel zegeltjes op tafel ligt. Het zijn MINpunten. MINpunten zijn
koopzegels die je bij de MIN-Markt kunt kopen bij elke euro die je daar besteedt.
Jeroen, die zelf vakkenvuller is bij de MIN-Markt, wil wel eens weten wat nou
voor de klant precies de winst is met deze manier van sparen.

Gebruik informatiebron 1.
Bereken de winst voor de klant op de gespaarde MINpunten in procenten.
Schrijf je berekening op.
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De actie met de MINpunten kost de MIN-Markt veel geld. Toch heeft de MINMarkt dit er graag voor over.
Æ Geef een reden waarom de MIN-Markt veel geld overheeft voor deze actie.
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Jeroen weet dat de zegeltjes enorm populair zijn bij de klanten. “Het prijsbeleid
is een belangrijk onderdeel van de marketingmix voor de MIN-Markt. De
MINpunten zijn een ander belangrijk onderdeel van onze marketingmix,” zegt hij.
Bij welk ander onderdeel van de marketingmix horen de MINpunten?
A plaatsbeleid
B productbeleid
C promotiebeleid
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Gebruik informatiebron 1.
Samen met zijn tante telt Jeroen de zegels die zij de laatste twee maanden bij
elkaar gekocht heeft. Het zijn er 738.
“Jeetje tante Heleen, heeft u de laatste tijd soms extra veel boodschappen
gedaan?”
“Nee hoor Jeroen, het was gemiddeld net zoveel als anders.”
“Maar tante Heleen, hoeveel boodschappen doet u dan eigenlijk per week?”
Æ Hoeveel euro geeft tante Heleen per week gemiddeld uit aan boodschappen
bij de MIN-Markt? Schrijf je berekening op.
Gebruik informatiebron 1.
Verklaar waarom tante Heleen in werkelijkheid meer zal hebben uitgegeven
bij de MIN-Markt dan je hebt berekend bij de vorige vraag.
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Naast de papieren zegeltjes die klanten kunnen sparen zijn er ook winkels waar
je digitaal kunt sparen, met bijvoorbeeld een pasje dat je bij elke aankoop moet
laten scannen.
Æ Wat is een groot voordeel voor de winkelier van het digitaal sparen?
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Volgens Jeroen zitten er niet alleen maar voordelen aan sparen in de vorm van
MINpunten.
“Ik denk dat je beter gewoon bij een bank kunt gaan sparen.”
Æ Ben je het met Jeroen eens of oneens. Geef een passend argument voor je
mening.
Doe het zo: neem één van de twee zinnen over die past bij jouw mening en vul
daarna de zin aan met jouw argument.
1 Ik vind ook dat je beter bij een bank kunt sparen, omdat …
2 Ik vind dat je beter MINpunten kunt sparen, omdat …
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MINpunten
Informatiebron 1
MINpunten sparen bij de MIN-Markt
Hoe spaart u MINpunten?
Bij de MIN-Markt kunt u ongemerkt een leuk bedrag bij elkaar sparen. Met een
gegarandeerde winst van maar liefst ……………%!
Hoe? Gewoon, door bij elke hele euro die u bij ons besteedt, een ‘MINpunt’ van
3 cent te kopen.
−
−
−

U koopt 1 MINpunt (voor 3 cent) bij elke euro aan boodschappen.
Met 200 MINpunten is uw spaarboekje vol.
U levert uw volle spaarboekje in en ontvangt € 8.

Zo plakt - en pakt - u snel en makkelijk ……….% pure winst!
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