Examen Magister Vini, Module T3, Onderdeel Markt en Marktbewerking, woensdag 8 februari 2017
Naam:

Aanwijzingen voor de kandidaat


Controleer uw naam in de kopregel van het document.



Dit deel van het examen bestaat uit vier opdrachten (vragen) waarvan u er drie dient uit te
werken.



Elke opdracht dient u als een nieuwe case te behandelen. Iedere opdracht staat op zich. De
opdrachten hebben onderling geen verband tot elkaar.



Per opdracht kan maximaal 100 punten worden toegekend. Het maximale aantal te behalen
punten bedraagt 300. Voldoende bij 180 punten.



Lees de vraag zorgvuldig.



De antwoorden dient u met behulp van de pc, die u ter beschikking is gesteld, uit te werken.



U heeft maximaal 3 uur de tijd voor dit examenonderdeel.
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Vraag 1
U bent consultant.
Welke afsluiting(en) zou u adviseren voor de volgende wijnen?
Geef daarbij de redenen voor uw advies. Noem ook de gevolgen van de keus op de verkoopprijs*.
*De genoemde verkoopprijzen zijn gebaseerd op een fles van 0,75 liter.
De wijnen zijn:
a. Sauvignon Blanc uit Stellenbosch, verkoopprijs € 3,99
b. Rosé uit de Provence, verkoopprijs € 9,90
c. Tempranillo-Cabernet Sauvignon uit de Penedés, verkoopprijs € 8,75

Vraag 2
U, als importeur, krijgt klachten over wijn die u onlangs heeft afgeleverd. De flessen in deze zending
blijken depot van wijnsteen te bevatten.
Hoe gaat u met deze klacht om?

Vraag 3
Na het faillissement van een importeur is een hoog aangeschreven champagnehuis op zoek naar een
nieuwe importeur. Het champagnehuis schrijft een pitch uit onder drie importeurs. U bent er een van
en u wilt de opdracht binnenhalen.
a.

Schrijf in maximaal 400 woorden (ongeveer 1 A4) waarom u de beste partij bent voor het
champagnehuis.

b.

Beschrijf puntsgewijs uw marketingplan; geef per punt een beknopte toelichting.

Vraag 4
De bubbeltax is opgeheven.
a.

Leg uit wat de bubbeltax was.

b.

Welke invloed had de bubbeltax op de prijs van een fles mousserende wijn?

c.

Wat zijn de gevolgen van de afschaffing van de bubbeltax?
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