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1 Klanten 

 Als manager retail ben je verantwoordelijk voor het behalen van doelen op 
zowel kwalitatief als financieel vlak. Je wilt bijvoorbeeld een bepaalde omzet 
behalen en dat de winkel een sterk imago heeft. Alles wat je daarvoor doet, 
valt of staat met een goede kennis van je klanten, hun behoeften en hun 
koopgedrag. Ook is het belangrijk dat je weet hoeveel moeite een klant wil 
doen om jouw product aan te schaffen.  
 
Wat je leert in dit hoofdstuk: 
- Je legt uit hoe een klant tot de beslissing komt jouw product te kopen. 
- Je benoemt de fasen en keuzemotieven die het koopgedrag van klanten 

bepalen. 
- Je krijgt inzicht in alle aspecten van consumentengedrag en weet daarop in 

te spelen.  
- Je legt uit hoe elke productsoort het koopgedrag beïnvloedt.  
- Je herkent de externe factoren op het consumentengedrag en weet daarop 

in te spelen.  
- Je benoemt de gevolgen van veranderend consumentengedrag en speelt hier 

tijdig op in. 

 
 

 
 

Wat verwacht jij van het koopgedrag van klanten in een chique modezaak 
en hoe speel je daarop in? 

 
 
 Bekijk op het online leerplatform Int®o Klanten. 
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Welke management skills denk je in deze rol nodig te hebben? 

 

                               
 

Waarom? 
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1.1 Koopmotivatie 
Om aan te sluiten bij je klanten is het belangrijk dat je je bewust bent van de manier 
waarop een klant tot een aankoop overgaat. Met andere woorden: wat wil jouw klant nu 
eigenlijk? Hoe komt hij tot de beslissing iets wel of niet te kopen? 
 

1.1.1 Behoeften en motivatie 
Als je inzicht wilt hebben in wat je klant precies wil, moet je weten welke behoeften hij 
heeft. Het hebben van een behoefte kun je zien als een verlangen naar een product. Een 
behoefte wordt een motivatie als iemand de drang heeft om deze behoefte te vervullen, in 
dit geval koopgedrag. Motivatie is de bereidheid tot het leveren van een inspanning om 
een bepaald resultaat te behalen, zoals het betalen en het naar huis dragen van een 
product.  
 

 
van behoefte naar motivatie 
 
We kunnen een onderscheid maken tussen twee verschillende vormen van motivatie:  
- intrinsieke motivatie, waarbij het motief om iets te kopen of te hebben van binnenuit 

komt, bijvoorbeeld een cursus waarmee je management skills ontwikkelt  
- extrinsieke motivatie, waarbij het motief om iets te kopen of te hebben van buitenaf 

komt, bijvoorbeeld waardering van een persoon of groep krijgen. Iemand koopt iets 
(bijvoorbeeld dure merkkleding) omdat hem dat een beloning van buitenaf kan 
opleveren (waardering). Het gaat dus niet zozeer om het product zelf.  
 

Een intrinsieke motivatie is krachtiger dan een extrinsieke motivatie.  
 
Niet alle behoeften zijn even sterk aanwezig of leiden tot een koopmotivatie. Je kunt 
bijvoorbeeld sterk de behoefte hebben aan een snelle sportauto, maar die behoefte vertaalt 
zich niet in daadwerkelijk koopgedrag. 
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Behoeftepiramide van Maslow 
Behoeften zijn onder te verdelen in verschillende niveaus. De Amerikaanse psycholoog 
Maslow ontwikkelde een theorie over de behoeften van ieder mens. Hij onderscheidt vijf 
lagen van behoeften, die hij opdeelt in twee soorten: primaire en secundaire behoeften. 
 
primaire behoeften (eerste levensbehoeften): 
- lichamelijke of fysiologische behoeften, zoals eten, drinken en onderdak 
- behoefte aan veiligheid en zekerheid 
 
secundaire behoeften (behoeften die komen na de primaire behoeften): 
- behoefte aan sociale acceptatie 
- behoefte aan erkenning en waardering  
- behoefte aan zelfontplooiing of zelfrealisatie 
 
Deze behoeften heeft hij uitgewerkt in de behoeftepiramide van Maslow. In deze 
piramide zijn de verschillende behoeften van de mens verbeeld in vijf lagen. 
 

 
behoeftepiramide van Maslow 
 
Maslow gaat ervan uit dat mensen hun hele leven bezig zijn met het vervullen van hun 
behoeften. Als in een bepaald type behoefte is voorzien, begeeft de mens zich naar een 
hoger niveau in de piramide.  
 
Je kunt de behoeften uit de behoeftepiramide van Maslow vertalen naar koopmotivatie. 
Volgens Maslow komt de intrinsieke motivatie van mensen om iets te kopen en de behoefte 
om zichzelf te ontplooien en naar hun idealen te leven, pas aan de orde als aan alle andere 
behoeften is voldaan: voedsel, dak boven het hoofd, veiligheid en sociale acceptatie.  
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>> Maak nu op het leerplatform de vragen en opdrachten bij deze paragraaf. 
 
 
  

Clothing for everyone 
 
Alle mensen kopen kleding. Afhankelijk van de persoonlijke situatie kunnen 
behoeften aan kleding vertaald worden naar de piramide van Maslow: 
 

 
De eerste twee behoeftelagen zijn sterk afhankelijk van de financiële draagkracht 
van de klant. Wanneer aan die behoeften is voldaan, kan het belang van de lagen 
3, 4 en 5 toenemen.  
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1.2 Koopbeslissingsmodel 
Het kennen van de behoeften van je doelgroep én weten welke behoeftelaag bevredigd 
kan worden met jouw product, helpt je inspelen op deze behoefte al voordat een klant in je 
winkel staat.  
 
Het bewust worden van een behoefte vormt de eerste fase van het 
koopbeslissingsmodel. Dit model geeft de zes stappen weer die een klant doorloopt bij 
het aanschaffen van een product of dienst.  
 

 
koopbeslissingsmodel 
 

1.2.1 Fase 1: probleem herkennen 
Mensen hebben voortdurend behoeften, maar zijn zich hier niet altijd bewust van. 
Onbewuste behoeften zijn latente behoeften. Latente behoeften kunnen heel lang 
sluimeren en pas later veranderen in een manifeste behoefte, een behoefte waar iemand 
zich bewust van wordt. Dit kan komen door een gebeurtenis of door reclame-uitingen.  
 

 

 
 

Voor welk soort producten kan reclame bijdragen aan het manifest maken 
van latente behoeften? 

 
 
Zodra een behoefte manifest wordt, ontstaat een concrete vraag.  
 

1.2.2 Fase 2: informatie zoeken 
Om antwoord te vinden op de vraag zoekt de klant naar informatie. De behoefte moet 
immers bevredigd worden. Het zoeken naar informatie gebeurt in fases.  
 
In de eerste plaats gaat iemand bij zichzelf op zoek naar informatie: wat weet hij al over 
mogelijke producten die in de behoefte voorzien? Dit kan heel eenvoudig zijn, bijvoorbeeld 
bij de behoefte eten omdat je honger hebt. Je hebt hier genoeg aan je eigen herinneringen; 
je weet waar je trek in hebt en je weet waar je het kunt kopen.  
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In andere gevallen moeten er meerdere bronnen geraadpleegd worden:  
- persoonlijke bronnen (vragen aan vrienden, familie, collega’s)  
- openbare bronnen (reviews op internet, consumentenbond, boeken of internet) 
- commerciële bronnen (reclamefolders, websites van winkels) 
- ervaringsbronnen (testritje maken, ruiken aan parfum, passen van kleding).  
 
Of iemand veel tijd en aandacht besteedt aan het zoeken naar informatie, hangt af van:  
- het risico dat de klant loopt met de aankoop. Dit neemt toe bij grotere uitgaven of 

producten waarmee de klant onbekend is. 
- de frequentie waarmee een product wordt gekocht 
- de mate van betrokkenheid bij de aankoop. Hoe belangrijker de behoefte, hoe meer 

aandacht voor het vergaren van informatie.  

Oriëntatie- en koopgedrag: UPO, BPO en RAG 
We onderscheiden drie soorten oriëntatie- en koopgedrag:  

1 UPO: Uitgebreid Probleemoplossend Gedrag  
bij een hoge betrokkenheid, producten of diensten die voor het eerst of zelden 
aangeschaft worden en/of veel geld kosten 

2 BPO: Beperkt Probleemoplossend Gedrag  
bij producten waarmee de klant al bekend is of die hij al eens eerder heeft gekocht 
en/of waarbij hij afwisseling of vernieuwing zoekt 

3 RAG: Routinematig Aankoopgedrag 
als de klant bekend is met het product of de dienst. Het kopen ervan is een soort 
automatisme geworden, er wordt weinig tot geen informatie verzameld.  

 
In het algemeen geldt: hoe hoger de emotionele betrokkenheid en de risico’s bij het 
maken van de ‘verkeerde’ keuze, hoe uitgebreider de informatieverzameling.  

 

 UPO  BPO RAG 

risico hoog behoorlijk laag 

emotionele 
betrokkenheid 

hoog gemiddeld laag 

aankoopfrequentie laag normaal  hoog 

aantal opties veel een aantal weinig tot geen 

intensiteit van 
informatie zoeken 

hoog gemiddeld laag / niet 

prijs hoog gemiddeld laag 

voorbeeld huis, auto, 
trouwjurk, 
levensverzekering 

bankstel, uit eten, 
fietsverzekering, 
televisie, telefoon 

tandpasta, 
shampoo, sokken, 
boodschappen 
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1.2.3 Fase 3: alternatieven vergelijken 
Zodra er voldoende informatie is verzameld, gaat de klant over op het vergelijken van de 
alternatieven.  
 
 Marloes staat op het punt haar eerste eigen auto te kopen. Ze heeft informatie 

verzameld op basis van haar eigen kennis en interesse in bepaalde merken en 
modellen, rondgevraagd bij vrienden en familie, een paar autodealers bezocht en op 
internet gekeken. De belangrijkste criteria vormen veiligheid, verbruik, en 
aanschafprijs. Daarnaast heeft Marloes in haar zoektocht gekeken naar 
duurzaamheid en aantrekkelijkheid.  
 

 aantrekke- 
lijkheid 

veiligheid verbruik duurzaam
-heid 

prijs 

Volkswagen 
Golf 

++++ ++++ +++ +++ +++ 

Volkswagen 
Polo 

+++ ++++ +++++ ++++ +++++ 

Audi A3 +++++ +++++ ++ +++ ++ 

Toyota 
Yaris 

+++ +++ ++++ +++++ ++++ 

Peugeot 208 +++ ++++ +++++ +++ +++ 

Renault Clio ++ +++ +++++ +++ ++++ 

Citroën C3 ++ +++ ++++ +++ +++ 

 
Op basis van haar belangrijkste criteria doet Marloes afstand van het model dat ze 
het aantrekkelijkst vindt, de Audi A3. De aanschafprijs is het minst aantrekkelijk van 
alle opties en bovendien is dit model het minst zuinig in verbruik. Ook de Yaris valt af 
vanwege de prijs, ondanks het feit dat deze hoog scoort op duurzaamheid en redelijk 
op verbruik.  

 
Door het aantal opties na het verzamelen van de informatie te verkleinen, maakt een 
consument de stap naar de volgende fase in het proces, de aankoopbeslissing, 
gemakkelijker.  
 

1.2.4 Fase 4: aankoopbeslissing 
Na het afwegen van de alternatieven gaat de klant over tot de koop. Hierbij kunnen nog 
twee zaken een rol spelen: 
- moeite die de klant moet doen om het product aan te schaffen, zoals afstand en 

bereikbaarheid 
- reclame-acties of aanbiedingen. 
 

vb
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Voor een retailer is het belangrijk waar een product wordt afgenomen. Het is dus zaak dat 
je niet alleen weet wat je (potentiële) klanten beweegt, maar dat je ook op 
randvoorwaarden inspeelt en daarmee de concurrentie een stap voor bent.  
 
 Ronald is manager van een elektronicazaak. Een klant komt voor het aanschaffen 

van een nieuwe televisie vaak uit op een Samsung QLED-tv. Dat komt mooi uit; 
Ronald verkoopt vooral Samsung en LG! Toch verkoopt hij steeds minder tv’s. 
Wanneer hij zich verdiept in de redenen daarvoor, blijkt dat een keten in de stad 
dezelfde tv’s verkoopt met een gratis jaarabonnement op Netflix.  

 

1.2.5 Fase 5: evaluatie na de koop 
Na het aanschaffen van een product evalueert een klant, bewust of onbewust, hoe de koop 
hem bevalt. Door het gebruiken kan hij pas met zekerheid bepalen of de genomen 
aankoopbeslissing de juiste was. Omdat de cyclus van het koopbeslissingsmodel zich in 
veel gevallen herhaalt, is het voor een winkel dus belangrijk om te zorgen dat deze 
evaluatie zo positief mogelijk uitvalt. Dit kan immers leiden tot herhalingsaankopen. 
 

 

 
 

Hoe kun je als winkel nog een actieve rol spelen tijdens de evaluatie door de klant? 
 

bron: www.webwinkelforum.nl 
 

1.2.6 Fase 6: afdanken 
Voor vrijwel alle producten geldt dat het gebruik eindig is; er komt een moment waarop de 
klant afscheid neemt van het product of de dienst. Dit kan zijn omdat de behoefte er niet 
meer is, omdat er betere alternatieven op de markt zijn gekomen of omdat het product 
simpelweg ‘op’ of kapot is.  
 
We benoemen het afdankgedrag hier als zesde en laatste fase van het 
koopbeslissingsmodel omdat met het afdanken een mogelijk nieuwe cyclus begint. 
Bovendien kun je als winkel inspelen op afdankgedrag door inleverpunten voor afgedankte 
producten in de winkel te plaatsen of korting te geven op een herhalingsaankoop.  
 
>> Maak nu op het leerplatform de vragen en opdrachten bij deze paragraaf. 

vb
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1.3 Consumentengedrag 
Onder de term consumentengedrag vallen alle gedragingen van een klant voorafgaand 
aan een aankoop, tijdens het gebruik en de manier waarop hij het product afdankt. Inzicht 
in alle aspecten van consumentengedrag levert informatie op om op in te spelen.  
 
Er zijn vier vormen van gedrag te bestuderen. 
 

 
consumentengedrag 
 

1.3.1 Communicatiegedrag 
Hoe zorg je dat de klant aan informatie komt en dit verwerkt? Daarvoor heb je kennis nodig 
over het communicatiegedrag van je doelgroep. Dit is de manier waarop een klant naar 
informatie zoekt, hoe hij deze verwerkt en welke waarde hij eraan hecht. 
 
Doet een klant moeite om informatie te verzamelen en alternatieven te vergelijken, dan 
moet je weten:  
- waar hij informatie zoekt (televisiereclame, internet, social media, directe omgeving, 

krant, winkelbezoek) 
- hoe hij deze informatie verwerkt (interpretatie, begrijpelijkheid, gemakkelijk te 

onthouden of niet) 
- hoe belangrijk deze informatie voor hem is om tot een beslissing te komen (Sluit de 

informatie aan bij de criteria die de klant stelt aan het product?).  
 
 EasyLife specialiseert zich in woningaanpassingen en hulpmiddelen voor senioren. 

Trapliften, douchestoelen en alarmsystemen behoren tot het assortiment. Met het oog 
op de doelgroep (senioren) gelooft manager Marius in een persoonlijke aanpak. Hij 
neemt alle tijd voor zijn klanten als ze in de winkel zijn.  

 
Communicatiegedrag breng je in kaart door onderzoek te doen: Wat is blijven hangen? 
Waarom? Met welk effect?  
We kennen allemaal het superleuke reclamespotje waar we hard om moeten lachen, maar 
voortdurend vergeten we voor welk product het reclame maakt. Of andersom; de 
ontzettende irritante slogan die we allemaal onthouden …  
 

 
Of ze leuk of niet leuk zijn: sommige slogans blijven hangen. 

vb
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1.3.2 Aankoopgedrag 
Tot aankoopgedrag rekenen we het vergelijken van alternatieven en het daadwerkelijk 
aanschaffen van het product, maar ook de moeite die een klant bereid is te doen om het 
product te krijgen. Hoe handelt de klant voor en tijdens de koop? Is hij bijvoorbeeld altijd 
gevoelig voor aanbiedingen? 
 

1.3.3 Gebruiksgedrag 
Bij gebruiksgedrag is de vraag hoe de klant met het product omgaat. Het gebruik heeft te 
maken met hoe vaak een klant gebruikmaakt van een product of dienst, op welke manier 
en hoe belangrijk dit gebruik voor hem of haar is. Vanzelfsprekend is dit per klant 
verschillend omdat een product verschillende behoeften kan vervullen.  
 
 Het nieuwste model smartphone komt uit. Er wordt veel reclame gemaakt voor wat 

voor de producent geldt als het paradepaardje: een dubbele camera met een 
ultrahoge beeldkwaliteit. Voor Jeroen, een net afgestudeerde student die een jaartje 
wil backpacken, is dit heel erg belangrijk. Hij wil, met zo weinig mogelijk apparatuur 
op zak, op een creatieve en mooie manier zijn ervaringen vastleggen. Voor Ben, een 
zakenman, is het vooral van belang het nieuwste model telefoon op tafel te kunnen 
leggen bij een meeting. Hij gebruikt alleen de standaardfuncties.  

 
 

 
 

Welk product gebruik je en welke verbruik je? 
 
 

1.3.4 Afdankgedrag 
Het afdankgedrag laat zien op welke manier een klant afscheid neemt van een product. 
Anders dan je zou denken speelt het vaak al een rol in de oriëntatiefase. Denk maar aan 
de milieubewuste consument die kiest voor biologisch afbreekbare verpakkingen of 
producten die aan het eind van het gebruik ingeleverd kunnen worden en geschikt zijn voor 
recycling.  
 
 Een grote witgoedleverancier neemt de oude koelkast, wasmachine of droger mee bij 

aanschaf van een nieuw apparaat. Via een app kan de klant zien hoe het verder 
duurzaam verwerkt wordt. Dit is niet uit alleen gemaksoverwegingen aantrekkelijk, 
voor de milieubewuste consument kan dit doorslaggevend zijn bij zijn keuze voor de 
aanschaf van een nieuwe wasmachine, koelkast of droger.  

vb

vb
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1.3.5 Omnichannel 
De retail heeft te maken met ‘de nieuwe consument’ die vier belangrijke kenmerken heeft:  
1 wenst gepersonaliseerd aanbod en/of maatwerk 
2 verwacht extreem hoog gebruiksgemak 
3 wenst persoonlijke aandacht 
4 wil zich identificeren met merken.  
 
Als gevolg van technologische ontwikkelingen beperkt het winkelgebied van een klant zich 
niet langer tot de eigen binnenstad of regio. Het online kopen van kleding, elektronica, 
boeken, entertainment en reizen speelt al langer. Het zoeken naar informatie via 
verschillende kanalen behoort tot het omnichannelgedrag waarbij het voor de klant van 
belang is dat alle kanalen optimaal op elkaar zijn afgestemd,  hij de verschillende kanalen 
door elkaar kan gebruiken en hij zowel in de fysieke winkel als online dezelfde service, 
prijzen en producten aangeboden krijgt.  
Daarbij bestaan de verschillende kanalen niet alleen naast elkaar, maar werken ze ook met 
elkaar samen. Zo kun je bijvoorbeeld online je boodschappen bestellen bij je supermarkt, 
een bevestiging per email krijgen en de boodschappen vervolgens ophalen in een fysieke 
winkel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Zero Moment of Truth 
Bij omnichannelgedrag is er altijd sprake van een ZMOT; Zero Moment Of Truth. 
Hiermee wordt bedoeld dat de klant bij de allereerste prikkel (een reclamespotje, 
een folder, een gesprek over een product, een billboard) meteen naar telefoon of 
tablet grijpt om meer informatie te achterhalen.  
 
Eerder was er binnen de fysieke retail al sprake van een First Moment of Truth; 
het eerste moment waarop een klant met een product in aanraking kwam, 
bijvoorbeeld in het winkelschap. Door de opkomst van mobiele devices is er 
cruciaal moment bijgekomen: ZMOT. 
 

 
 
De invulling van ZMOT bepaalt voor een groot deel het succes van een winkel. 
Wil je je doelgroep direct vanaf de eerste koopprikkel bedienen en overtuigen van 
je product of dienst? Dan is het dus belangrijk dat je aanbod via mobiele kanalen 
bereikbaar is.  
 
bron:Zero moment of truth: de werkelijke impact van mobile commerce. 
Geraadpleegd februari 2019 op www.frankwatching.com 
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1.3.6 Keuzemotieven 
Een klant wordt bij al zijn (consumenten) gedrag geconfronteerd met keuzes. De basis voor 
de keuzes wordt gevormd door de behoefte: hij heeft iets nodig en dat vertaalt zich in een 
drang om iets te kopen. Bij het informatie verzamelen en het afwegen van alternatieven 
maakt hij gebruik van criteria. Deze baseert hij op keuzemotieven, de redenen die bepalen 
of een product of merk in aanmerking komt voor de koop.  
 
Keuzemotieven zijn bijvoorbeeld:  
- prijs 
- veiligheid 
- duurzaamheid 
- aantrekkelijkheid  
- status 
- service 
- gezondheid 
- gezinsleven 
- kwaliteit 
- gemak/gebruiksvriendelijkheid 
- specifieke productkenmerken (bijvoorbeeld ‘minimaal 64 GB’). 
 
De keuzemotieven sturen het communicatiegedrag en beïnvloeden de beoordeling van het 
product of dienst tijdens het gebruiks- en afdankgedrag.  
 
 Hayat is zich door een vriendin, die een superleuke nieuwe baan heeft gevonden na 

het afronden van een thuisstudie, bewust geworden van de behoefte zich verder te 
willen ontwikkelen. Ze weet precies wat ze wil: een opleiding tot relatiecoach. Ze heeft 
een aantal duidelijke criteria: 
- prijs (het moet betaalbaar zijn en in termijnen te betalen)  
- reputatie van de aanbieder  
- ontvangen van een erkend diploma (kwaliteit)  
- mogelijkheid met docenten contact te hebben en vragen te kunnen stellen 

(service).  
Na zoeken komt ze met een tevreden gevoel uit bij aanbieder StudieWijs; aan alle 
criteria wordt voldaan en ze krijgt er nog een gratis tablet bij ook!  
 
Haar man wijst haar vervolgens op een Belgische aanbieder die precies hetzelfde 
aanbiedt, maar inclusief twee dagen waarbij het geleerde in de praktijk kan worden 
gebracht. Er worden nu twee verschillende psychologische krachten actief bij Hayat: 
enerzijds de tevredenheid over het vinden van een passende keuze en het daarbij 
behorend enthousiasme en anderzijds de ontdekking dat het alternatief dat om de 
hoek komt, eigenlijk een betere keuze is. De kans is heel groot dat Hayat haar keuze 
nu toch herziet. 

 
In het voorbeeld is sprake van cognitieve dissonantie; een tegenstrijdigheid tussen de 
gemaakte keuze en een andere goed passende optie. Cognitieve dissonantie kan ook 
ontstaan als je handelt in strijd met je eigen opvattingen.  
 
In het geval iemand cognitieve dissonantie ervaart als gevolg van de eigen keuzemotieven, 
is het een menselijke reactie de keuze te herzien óf het niet-passende gedrag goed te 
praten om consonantie (overeenstemming) te bereiken.  
 

vb
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Het is belangrijk om cognitieve dissonantie bij klanten te voorkomen door te zorgen dat 
informatie zo volledig mogelijk is en dat een klant zich goed voelt bij het maken van 
keuzes, ofwel: de juiste keuzemotieven hanteert op basis van volledige informatie. 
 
 Sanne is een felle tegenstander van dierenleed; ze eet 

vegetarisch, ze draagt geen leren schoenen of jassen en 
ze is actief lid van Greenpeace.  
Op een avond ziet ze een documentaire over 
dierproeven op cosmetica. Haar favoriete make-upmerk 
blijkt één van de grootste gebruikers van dierproeven te 
zijn voor zijn producten.  

Sanne vraagt zich af wat er mis is gegaan; ze controleert altijd alles op zulke zaken. 
Over haar huidige merk make-up was ze erg tevreden, want ze kon er niets 
dieronvriendelijks over vinden en het is zo ongeveer het enige merk waar haar huid 
goed op reageert. Er is, met andere woorden, cognitieve dissonantie ontstaan.  

 

   
duidelijke informatie om cognitieve dissonantie te voorkomen 
 
>> Maak nu op het leerplatform de vragen en opdrachten bij deze paragraaf. 
 

1.4 Koopgedrag in relatie tot verschillende producten 
Een consumentenproduct is een product of dienst dat door een eindgebruiker wordt 
aangeschaft voor persoonlijk gebruik. Wat betekent jouw product of dienst nu eigenlijk voor 
een klant? Niet elk product of elke dienst is gelijkwaardig in prijs, emotionele 
betrokkenheid, risico en aankoopfrequentie. Er is sprake van verschillend koopgedrag bij 
verschillende producten. Je kunt de volgende productcategorieën onderscheiden:  
- convenience goods 
- shopping goods 
- specialty goods 
- preference goods.  
 
Deze vier productcategorieën beschikken over eigen kenmerken en verschillen hiermee in 
de manier waarop klanten al dan niet tot aankoop overgaan. Dit bepaalt ook hoe de 
producten in de markt moeten worden gezet en hoe je erover communiceert. Weten tot 
welke productcategorie jouw product voor jouw doelgroep behoort, is dus belangrijk.  
 
  

vb
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1.4.1 Convenience goods 
Convenience goods zijn gemaksproducten. Het zijn producten die vaak, snel en zonder 
veel vergelijken of moeite worden aangeschaft. In het buitenland zijn deze verkrijgbaar in 
de zogenaamde convenience store, in Nederland gaan we naar de supermarkt of de 
drogist. Voorbeelden zijn wasmiddel, rijst en tijdschriften. Deze producten zijn over het 
algemeen laag in prijs en gemakkelijk verkrijgbaar.  
 
Voor een klant behoort het kopen van deze producten tot de routinematige aankopen 
(RAG) en heeft dan ook een lage betrokkenheid (low involvement).  
 
Convenience producten zijn weer te verdelen in: 
- stapelgoederen, frequent en massaal aangekochte producten, bijvoorbeeld brood, 

tandpasta, wc-papier 
- emergency goods, producten die bij acute behoefte worden aangekocht, bijvoorbeeld 

antivries of ijskrabbers bij plotselinge vorst  
- impulsaankopen, producten die in een opwelling worden aangeschaft, zoals snoep, 

acties bij de kassa of palletacties. 
 
 Henk is manager bij een tankstation. Om de omzet van de shop te verhogen stuurt hij 

zijn medewerkers op het stimuleren van impulsaankopen door steeds een ‘actie van 
de week’ te introduceren. Deze week vragen de medewerkers elke klant of ze een 
pakje kauwgom voor slechts € 1,- bij hun volle tank willen. In 30% van de gevallen 
zegt een klant “ja”, waarmee Henk zijn omzet aanzienlijk verhoogt.  

 
 Behoren jouw producten tot de categorie convenienceproducten? Dan is het zaak 

snel in te spelen op veranderingen qua weer, seizoen of gebeurtenissen!  
 
 Drogisterij Van Dorst heeft de prestaties van het Nederlands elftal op de voet 

gevolgd. Op het moment dat Oranje zich definitief plaatst voor het Europees 
Kampioenschap vult manager Ruud de schappen met oranjeproducten; een flinke 
stimulans voor de omzet!  

 

1.4.2 Shopping goods 
Shopping goods zijn producten waarbij de klant bereid is meer moeite te doen dan bij 
convenienceproducten op het gebied van informatie verzamelen, vergelijken en advies 
vragen. Ook is hij bereid een hogere prijs te betalen dan bij convenience goods. Er is 
sprake van een hoge betrokkenheid, het is dus belangrijk voor de klant de juiste keuze te 
maken. 
 
Voorbeelden van shopping goods zijn kleren, schoenen, meubels en elektronica. Informatie 
inwinnen begint vaak al achter de computer, tablet of telefoon.  
 
Shopping goods zijn op minder locaties te vinden dan convenience goods, maar ze vragen 
als gevolg van de hogere betrokkenheid wel om meer verkoopinspanningen en 
(onbewuste) ondersteuning bij het nemen van de aankoopbeslissing.  
 
  

vb

vb
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1.4.3 Specialty goods 
Specialty goods zijn producten en -diensten met unieke kenmerken of imago. Hiervoor wil 
de klant veel moeite doen. Hij weet meestal precies wat hij wil en er worden daarom minder 
of geen opties tegen elkaar afgewogen. Iemand die zijn zinnen heeft gezet op een Rolex, 
overweegt niet zo snel andere merken. Dit zijn aankopen waarin veel tijd en moeite worden 
geïnvesteerd voordat hij tot een aankoop overgaat. Het gaat er voornamelijk om het beste 
(of enige!) verkooppunt te vinden met betrekking tot prijs, kwaliteit en service.  
 
Er is sprake van high involvement; een hoge emotionele betrokkenheid en een intens 
verlangen naar een specifieke sportauto, high-techapparatuur, designerkleding of een 
horloge. Het mag duidelijk zijn dat specialtyproducten ook een specifieke consument 
aantrekken; ze zijn niet voor iedereen weggelegd. 
 

1.4.4 Preference goods 
Sommige convenienceproducten weten zich als gevolg van succesvolle 
productdifferentiatie (aanbrengen van verschillen tussen op het oog identieke producten) 
te onderscheiden van andere producten. Denk bijvoorbeeld aan tomatenketchup van Heinz 
of cola van Coca-Cola. Door deze differentiatie ontwikkelt een klant een voorkeur voor 
deze zogenaamde preference goods, maar blijft de bereidheid veel moeite te doen om het 
te verkrijgen laag. Is een preferenceproduct niet aanwezig, dan schakelt de klant over naar 
een ander merk met dezelfde eigenschappen. Dit geldt uiteraard ook voor 
conveniencediensten.  
 

 
Ook een winkel kan een preference good zijn, bijvoorbeeld door service, kwaliteit, 
specifiek assortiment of vriendelijke medewerkers. Bron: Livera. 
 
Soms, afhankelijk van de situatie en de opvattingen van een klant, is er ook sprake van 
preference goods in het geval van shopping goods.  
Als een consument een shopping product als homogeen (hetzelfde op elk gebied) ervaart, 
schakelt hij sneller over naar een ander merk dan hij in gedachten had. Ziet een consument 
een product of dienst als heterogeen (verschillend in specificaties, kenmerken of beleving) 
dan gebeurt dit niet zo snel.  
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 De telefoon van Joop is kapot. Hij hecht geen waarde aan allerlei extra’s op een 
telefoon; hij moet kunnen bellen en bereikbaar zijn. Hij gaat dus naar de winkel met 
het idee dezelfde telefoon te kopen. Het model blijkt inmiddels uit de handel. Zonder 
veel nadenken of wikken en wegen koopt Joop de telefoon die qua prijs en uiterlijk 
voor hem gelijkwaardig is aan zijn oude telefoon. Voor hem is een telefoon een 
homogeen product. Iemand anders, voor wie het bijvoorbeeld belangrijk is dat een 
telefoon foto’s kan maken met een hoge resolutie of voor wie het uiterlijk van de 
(nieuwste) telefoon belangrijk is, ziet een telefoon als een heterogeen product.  

 
>> Maak nu op het leerplatform de vragen en opdrachten bij deze paragraaf. 
 

1.5 Invloeden op consumentengedrag 
Stel je voor dat je damesmode en accessoires verkoopt van een hoge kwaliteit. Je 
doelgroep bestaat uit modebewuste vrouwen tussen 20 en 45 jaar. Dat betekent niet dat al 
die vrouwen ook koopgedrag voor jouw producten vertonen. Een modebewuste dertiger 
met een goedbetaalde baan koopt waarschijnlijk eerder bij je, dan de moeder van vier die 
van de bijstand moet rondkomen.  
 
Er is dus sprake van bepaalde invloedsfactoren op het consumentengedrag; externe 
zaken die de manier en frequentie van het consumeren van bepaalde producten of 
diensten beïnvloeden.  
 
Je hebt te maken met deze invloedsfactoren: 
- culturele invloedsfactoren 
- generatieverschillen 
- economische invloedsfactoren 
- persoonlijke invloedsfactoren 
- psychologische invloedsfactoren 
- consumentenvertrouwen 
- sociale invloedsfactoren 
- technologische invloedsfactoren. 
 

Culturele invloedsfactoren 
Culturele invloedsfactoren hebben te maken met de cultuur waarin de klant is opgegroeid 
en/of waartoe hij zich rekent. Dit kan betrekking hebben op etniciteit (de bevolkingsgroep 
waartoe iemand behoort), maar ook op subculturen met betrekking tot muziek- of leefstijl.  
 
 Klanten met een islamitische achtergrond kopen vaker vlees bij een halal slagerij dan 

klanten met een niet-islamitische achtergrond. 
  

vb

vb
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Generatieverschillen 
Door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen ontstaan generatieverschillen. 
Wat 25 jaar geleden een fantastisch stuk speelgoed was voor kinderen, is dat nu niet meer. 
Anderzijds zijn er producten of diensten waar een bepaalde generatie mee opgroeide, nog 
altijd interessant voor deze - inmiddels oudere - groep, maar dat geldt niet voor de groep 
die niet is opgegroeid met deze producten of diensten.  
 
 Toen de cd net op de markt kwam, kochten vooral jongeren cd’s. Tegenwoordig 

kopen jongeren geen cd’s meer, maar wordt muziek gestreamd of gedownload. De 
mensen die toen ze jong waren cd’s kochten, kopen deze nu vaak nog steeds.  

Economische invloedsfactoren 
De economie speelt een belangrijke rol in het koopgedrag van een consument. Hoeveel 
geld iemand uitgeeft aan kleding, uitgaan of luxe producten heeft te maken met 
koopkracht, het inkomen uitgedrukt in het aantal goederen dat je ermee kunt kopen. 
Het is belangrijk om op de hoogte te zijn over de koopkracht van je klanten. Het bepaalt 
immers het bedrag dat klanten kunnen besteden aan jouw product of dienst.  
Economische ontwikkelingen zoals werkgelegenheid en inflatie/deflatie zijn van invloed op 
de koopkracht.  
 
 Lisa is lid van een sportschool. Dan raakt Lisa als gevolg van een reorganisatie haar 

baan kwijt. Bovendien zit ze midden in een scheiding. Lisa moet zich nu meer richten 
op het betalen van haar basisbehoeften en heeft dus, als gevolg van haar afnemende 
koopkracht, minder geld over voor ‘extraatjes’. Lisa zegt haar abonnement op de 
sportschool op en gaat in plaats daarvan drie keer per week hardlopen in het park.  

Persoonlijke invloedsfactoren 
Persoonlijke invloedsfactoren hebben te maken met de persoonlijke omstandigheden van 
een consument en daarmee op de manier van consumeren. Onder persoonlijke 
omstandigheden behoren bijvoorbeeld de leefsituatie, burgerlijke staat, gezondheid, werk 
of studie.  
 
 Singles en stellen zonder (jonge) kinderen gaan vaker uit eten of naar een 

uitgaansgelegenheid dan mensen met een druk gezinsleven. 

Psychologische invloedsfactoren 
Psychologische invloedsfactoren hebben te maken met de psychische gesteldheid van een 
consument. Of iemand zich wel of niet goed voelt, heeft invloed op het 
consumentengedrag. Het gedrag is hierbij moeilijk te voorspellen: iemand die niet goed in 
zijn vel zit, kan ofwel kooplustig te worden ofwel helemaal geen behoefte hebben om 
ergens geld aan uit te geven.  
 
 Consumenten die zich psychisch goed voelen hebben eerder de behoefte geld uit te 

geven aan producten of diensten die behoeften aan sociaal contact vervullen: 
pretparken, vakanties, uit eten, bioscoop.  
Iemand die niet goed in zijn vel zit, is een potentiële klant voor bijvoorbeeld coaching 
of zelfhulpboeken.  

 
  

vb

vb

vb

vb
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Consumentenvertrouwen 
Het woord zegt het al, consumentenvertrouwen heeft te maken met de mate van 
vertrouwen van de consument in de economie. Deze invloedsfactor hangt nauw samen met 
de koopkracht. Bij minder koopkracht neemt het vertrouwen in de economie ook vaak af. 
Omdat aan de primaire behoeften moet worden voldaan, stellen mensen het bevredigen 
van behoeften hoger in de behoeftepiramide vaak uit.  
 
 Als een economie te maken heeft met hoge werkloosheid of inflatie merken met name 

aanbieders van shopping goods dit; er wordt bijvoorbeeld minder kleding of 
apparatuur verkocht. Ook de horeca en de toeristische branche lijden hieronder. 
Mensen kiezen bijvoorbeeld voor een korte vakantie in eigen land of zelfs geen 
vakantie in plaats van een vliegreis naar een zonnige bestemming.  

Sociale invloedsfactoren 
Sociale invloedsfactoren hebben te maken met de sociale omgeving van de consument. De 
mening van vrienden, familie en collega’s kan doorslaggevend zijn voor een 
aankoopbeslissing. Dit kan het gevolg zijn van het willen bevredigen van een behoefte aan 
erkenning of waardering/status of omdat iemand kiest voor zekerheid. Ook (mode)trends 
spelen hierbij een rol. 
 
 Als meerdere kinderen in een klas allemaal dezelfde sneakers dragen, is de kans 

groot dat ook andere kinderen deze schoenen willen. Niet omdat ze per se de 
mooiste zijn, maar omdat ‘iedereen ze heeft’. Sociale acceptatie, het bij een groep 
horen (laag 3), is nu belangrijker dan het fysieke product.  

Technologische invloedsfactoren 
Technologische invloedsfactoren zeggen iets over de invloed van techniek op zowel het 
aankoop- als het communicatiegedrag van een consument.  
 
 Een verzekeraar is erg actief op social media door te bloggen en te tweeten over 

diverse polissen. Op de eigen website kan de klant rechtstreeks chatten met een 
medewerker. Dit kan doorslaggevend zijn om voor deze verzekeraar te kiezen. 

 
Om een goed beeld van je klanten te krijgen is het belangrijk niet alleen hun behoeften te 
kennen, maar ook te weten met welke invloedsfactoren zij te maken hebben. Door te 
communiceren met je klanten kun je achterhalen welke factoren bepalend zijn. Met behulp 
van techniek is dit mogelijk. Je kunt een klant benaderen via digitale nieuwsbrieven, met 
enquêtes op social media en het is mogelijk te segmenteren op basis van socialmedia-
profielen. Daarnaast blijft persoonlijk contact natuurlijk belangrijk!  
 
  

vb

vb

vb
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1.5.1 Consumentenvertrouwen en koopkrachtontwikkeling 
Consumentenvertrouwen en koopkrachtontwikkeling spelen een belangrijke rol in het 
consumentengedrag. Soms heeft dit invloed op iedereen in het land, soms is het beperkt 
tot één groep. Bepaalde politieke beslissingen of economische ontwikkelingen kunnen één 
bepaalde doelgroep treffen waardoor ze een verandering in de koopkracht ervaren.  
 
 De overheid besluit het kindgebonden budget te verhogen. Dit leidt tot een hogere 

koopkracht voor gezinnen met (jonge) kinderen, terwijl de koopkracht van andere 
doelgroepen gelijk blijft of lager wordt. In wijken of gemeentes waar veel gezinnen 
met jonge kinderen wonen, heeft de lokale retail profijt hiervan.  

 
Het vraagt veel van een winkel om in te spelen op al deze ontwikkelingen. Je moet op de 
hoogte zijn van politieke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Als gevolg van 
omnichannelgedrag kun je je ook niet beperken tot het kijken naar lokale trends en 
ontwikkelingen. Een Fries met een hogere koopkracht kan online namelijk net zo 
gemakkelijk kiezen voor producten in Brabant als voor een alternatief in zijn eigen 
woonplaats. Dat geldt zelfs, als je internationaal actief bent, voor de koopkrachtige Zweed. 
 

 
bron: CBS koopkrachtontwikkeling 
 
>> Maak nu op het leerplatform de vragen en opdrachten bij deze paragraaf. 
 
 
  

vb



 

 
Klanten 

32 

1.6 Inspelen op veranderd consumentengedrag 
Consumentengedrag is dynamisch. Je kunt niet één keer je klant, zijn behoeften, 
invloedsfactoren en koopgedrag analyseren en dan klaar zijn. Je moet voortdurend alert 
zijn op veranderend consumentengedrag door veranderingen op het gebied van 
technologie, smaak of behoeften.  
 
Doordat er flinke technologische stappen worden gezet, neemt het verwachtingspatroon 
van de klant toe, waardoor op zijn beurt het aankoop- en informatiegedrag verandert. We 
hebben al gezien dat de klant steeds meer omnichannelgedrag vertoont waarbij hij 
identieke ervaringen in de fysieke winkel en de webshop verwacht.  
 
Je kunt op verschillende manieren inspelen op veranderend consumentengedrag:  
- maatwerk 
- co-creatie 
- winkelervaring  
- gepersonaliseerd aanbod. 
 

Maatwerk 
Omdat een klant het belangrijk vindt om de juiste keuze te maken, kan maatwerk bieden 
een sterk punt zijn van een winkel. Niet alleen ontvangt de klant het product zoals hij dat 
voor ogen heeft, het levert ook een positieve ervaring op die kan leiden tot klantenbinding 
en herhalingsaankopen.  
 
 Henk en Iris hebben een camper gekocht. Natuurlijk willen ze deze verzekeren. Via 

de camperclub komen ze uit bij verzekeraar Van Wiel; deze biedt 
camperverzekeringen op maat. Zo kunnen zij ervoor kiezen om verzekerd te zijn 
tegen joyriding, ze kunnen het te verzekeren bedrag van de inventaris exact bepalen, 
ze kunnen ervoor kiezen om hun camper ook te verzekeren in het geval ze hem aan 
anderen verhuren. Bovendien kunnen ze elke bouwsteen op elk moment wijzigen, 
zowel telefonisch als via een chatbox online.  

Co-creatie 
Een variant op maatwerk vormt co-creatie; hierbij wordt de klant actief betrokken bij de 
ontwikkeling van een nieuw product, een productvariant, een naam of een beleving. 
Bovendien kunnen hier beloningen aan worden gekoppeld: hoe actiever de bijdrage van de 
consument, hoe groter de beloning.  
 
 Spar University vraagt klanten om mee te denken over het assortiment. Klanten 

kunnen via zuilen in de winkel stemmen welke producten mogen blijven.  
bron: www.kooplust.com/de-8-leukste-co-creatie-voorbeelden-in-retail.  

Winkelervaring 
Hoewel er steeds vaker online georiënteerd wordt, blijft de fysieke winkel altijd bestaan. 
Juist daarom is het van belang dat een klant dit bezoek prettig vindt.  
 
 Een reisbureau heeft veel geïnvesteerd in zijn website en social media. Klanten 

kunnen 24/7 terecht voor deskundig advies en maatwerkreizen. Als een klant een 
filiaal van het reisbureau binnenloopt, moet hij daar niet tegen een slaperige 
uitzendkracht aan zitten te kijken of een half uur moeten wachten voordat hij een 
adviseur te spreken krijgt.  

vb

vb

vb
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Gepersonaliseerd aanbod 
Zowel in de fysieke winkel als online is het belangrijk zo veel mogelijk informatie in te 
winnen van de klant. Niet alleen concrete gegevens zoals naam, adres en e-mail, maar ook 
(merk)voorkeuren, interesses, invloedsfactoren en de leefsituatie. Klantenkaarten zijn een 
goede manier om aan informatie te komen.  
 
 Een kledingwinkel geeft klantenkaarten uit; niet alleen kan de klant hiermee sparen 

voor korting op een volgende aankoop, de kledingzaak verkrijgt hiermee waardevolle 
informatie over het koopgedrag en de koopfrequentie van de klant. Koopt een klant 
bijvoorbeeld gemiddeld eens per twee maanden een kledingstuk voor een bepaald 
bedrag, dan stuurt de winkel passende aanbiedingen via mail of social media.  

1.6.1 Ketensamenwerking 
Met het toenemen van de online kanalen en het veranderend consumentengedrag krijgt de 
retailbranche al enige tijd te maken met het zogenaamde kanaalconflict; een situatie 
waarin onenigheid ontstaat tussen het ene verkoopkanaal (bijvoorbeeld een retailer) en 
een ander verkoopkanaal (bijvoorbeeld een fabrikant die ook online verkoopt). 
 

 
kanaalconflict 
 
Een kanaalconflict kan ontstaan als een fabrikant de eigen producten zelf direct online 
verkoopt óf als een online winkel producten online verkoopt. In beide gevallen frustreert dit 
vaak fysieke winkel, omdat zowel de fabrikant als de online winkel lagere prijzen kunnen 
bieden als gevolg van de lagere overheadkosten. Voor een fysieke winkel is het echt een 
tegenvaller als een klant naar de winkel komt voor advies of om een product te zien, het wil 
voelen, ruiken of passen, vervolgens naar huis gaat en het daar online bij de fabrikant of de 
online winkel koopt. Dit wordt free riding genoemd.  
 
  

vb
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Wat verwacht jij van het koopgedrag van klanten van een online elektronicazaak in een 
fysieke winkel?  

 
 
 Een winkel in kantoorartikelen begint een webshop waarop het volledig assortiment te 

verkrijgen is tegen lagere prijzen. Tegen klanten in de winkel wordt niets gezegd over 
de webshop en evenmin wordt er samengewerkt tussen de twee kanalen. Dit leidt bij 
klanten tot cognitieve dissonantie, waardoor zij óf de winkel, óf de webshop verlaten, 
maar nog waarschijnlijker beide. Ze gaan op zoek naar een consistente aanbieder.  

 
In plaats van te kijken naar wie er klanten van wie ‘afpakt’, kun je beter streven naar 
ketensamenwerking om voor alle partijen het maximale eruit te halen en zo bovendien te 
doen wat de omnichannelconsument verwacht: één geheel te vormen.  
 
De fabrikant die ook verkoopt via een eigen webshop kan hier ook verwijzen naar de 
fysieke winkels, het professionele advies van fysieke winkels promoten, waar de klant de 
mogelijkheid heeft om te proeven, te passen en te kijken. Op hetzelfde moment zorgt de 
fysieke winkel voor een optimale beleving voor de klant: kopje koffie, geweldige service, 
persoonlijke aandacht, maatwerk indien nodig. Als de klant nu iets zoekt dat niet in de 
winkel wordt verkocht, kan de verkoper verwijzen naar de webshop waar een groot 
assortiment te vinden is.  
 
 

vb
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De Fietser in Ede is een testcentrum, opgezet door een fabrikant. Klanten kunnen 
rustig rondkijken en –fietsen. De fiets kunnen zij vervolgens bij een dealer kopen. 
 
>> Maak nu op het leerplatform de vragen en opdrachten bij deze paragraaf. 
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Klanten 
 

Aankoopgedrag zoeken naar informatie, het vergelijken van alternatieven en het 
daadwerkelijk aanschaffen van het product of de dienst 

Afdankgedrag manier waarop een consument zich weer van een product of dienst 
ontdoet 

Behoeftepiramide van 
Maslow 

piramide waarin de verschillende behoeften van de mens verbeeld in 
vijf lagen 

 

BPO Beperkt Probleemoplossend gedrag, aankoopgedrag waarbij een klant 
gemiddeld informatie verzamelt en enkele alternatieven overweegt 
voordat hij tot aankoop overgaat 

Co-creatie vorm van maatwerk waarbij de consument actief betrokken wordt bij 
de ontwikkeling van een nieuw product, een productvariant, een naam 
of een beleving 

Cognitieve dissonantie tegenstrijdigheid tussen twee gemaakte keuzes of 
meningen/opvattingen  

Communicatiegedrag manier waarop een consument naar informatie zoekt, hoe hij deze 
verwerkt en welke waarde hij eraan hecht 

Consonantie overeenstemming tussen mening en gedrag of tussen diverse vormen 
van informatie 

Consumentengedrag alle gedragingen (acties) van een consument voorafgaand aan een 
aankoop, tijdens het gebruik en de manier waarop hij het product 
afdankt 

Consumentenproduct product of dienst dat door de eindgebruiker wordt aangeschaft voor 
persoonlijk gebruik 

Convenience goods gemaksproducten, producten die zonder veel nadenken veelvuldig 
worden gekocht 

Extrinsieke motivatie motivatie van buitenaf, bijvoorbeeld waardering van een persoon of 
groep krijgen 

Free riding situatie waarin klant naar de fysieke winkel komt voor advies, proeven, 
ruiken, voelen of passen en het product of de dienst vervolgens thuis 
aanschaft in de webshop van de fabrikant of de online winkel  

Gebruiksgedrag manier waarop een consument met een product of dienst omgaat en 
de frequentie waarmee hij het product of de dienst gebruikt 

Heterogeen verschillen in specificaties tussen vergelijkbare producten 

High involvement hoge emotionele betrokkenheid 

Homogeen hetzelfde op elk vlak 

Intrinsieke motivatie motivatie van binnenuit, op basis van waarden en normen, ideeën en 
ambities 
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Invloedsfactoren  externe zaken die van invloed zijn op de manier en frequentie van 
consumeren  

Kanaalconflict situatie waarin onenigheid ontstaat tussen het ene verkoopkanaal en 
het andere 

Keuzemotieven redenen die bepalen of een product of merk in aanmerking komt voor 
de koop 

Koopbeslissingsmodel model dat de zes fases weergeeft die een consument doorloopt bij 
het aanschaffen van een product of dienst 

Koopkracht inkomen uitgedrukt in het aantal goederen dat je ermee kan kopen 

Latente behoefte een ‘slapende’ behoefte, iemand is zich niet bewust van deze 
behoefte totdat een situatie de behoefte manifest maakt 

Low involvement lage emotionele betrokkenheid 

Manifeste behoefte behoefte waarvan een consument zich bewust is en die zich vertaalt 
in een concreet verlangen 

Motivatie is de bereidheid tot het leveren van een inspanning om een bepaald 
resultaat te behalen 

Omnichannelgedrag gedrag waarbij de klant erop rekent dat alle kanalen optimaal op 
elkaar zijn afgestemd en hij zowel in de fysieke omgeving als online 
dezelfde service, prijzen en producten aangeboden krijgt  

Preference goods convenience of shopping goederen waarvoor de consument een 
voorkeur heeft ontwikkeld, maar waarbij hij bij het niet kunnen 
verkrijgen ervan zonder veel moeite overstapt naar een ander merk 
met dezelfde eigenschappen 

Primaire behoeften eerste levensbehoeften 

Productdifferentiatie aanbrengen van verschillen tussen op het oog identieke producten 

RAG Routinematig Aankoopgedrag, aankoopgedrag dat bijna een 
automatisme is geworden, de klant verzamelt geen tot weinig 
informatie 

Secundaire behoeften behoeften die komen na de primaire behoeften 

Shopping goods producten of diensten waarbij de consument bereid is moeite te doen 
op het gebied van informatie verzamelen, vergelijken, advies te 
vragen en een hogere prijs te betalen 

Specialty goods consumentenproducten en -diensten met unieke kenmerken of een 
uniek imago 

UPO Uitgebreid Probleemoplossend gedrag, aankoopgedrag waarbij een 
klant veel informatie verzamelt en veel alternatieven overweegt 
voordat hij tot aankoop overgaat 

ZMOT Zero Moment Of Truth, moment na de prikkel waarin consument naar 
online meer informatie zoekt 

 



Interesse gewekt?
Voor het aanvragen van een beoordelingsexemplaar of proefaccount

voor ons online leerplatform, neemt u contact op met Support.

Heeft u nog vragen?
Bekijk de website van PERSPECTIEF-mbo of neem contact met ons op. 

We helpen u graag verder.

www.perspectiefmbo.nl
bestellingen I 0318 – 64 99 38 I bestellingen@eduhintovd.nl

support I 0318 – 64 99 51 I support@eduhintovd.nl

Patrick Falk 
06 – 50 43 24 38

patrickfalk@eduhintovd.nl

Martin Landsman 
06 – 12 53 71 10

martinlandsman@eduhintovd.nl

http://www.perspectiefmbo.nl
mailto:bestellingen%40eduhintovd.nl?subject=manager%20retail
mailto:support%40eduhintovd.nl?subject=beoordelingsexemplaar%20proefaccount%20manager%20retail
mailto:patrickfalk%40eduhintovd.nl?subject=manager%20retail
mailto:martinlandsman%40eduhintovd.nl?subject=manager%20retail

	MBO-MR-CM1-90120 00a voorpagina en inhoudsopgave DEF
	MBO-MR-CM1-90120 00b Inleiding Commercieel1_def
	MBO-MR-CM1-90120 01 Klanten_def
	MBO-MR-CM1-90120 02 Klanten bereiken_def
	MBO-MR-CM1-90120 03 Winkelformule_defLM
	MBO-MR-CM1-90120 04 Winkel en verzorgingsgebied_defLM
	MBO-MR-CM1-90120 05 Retail_defLM
	MBO-MR-CM1-90120 06 Marktonderzoek_defLM
	MBO-MR-CM1-90120 07 Analyse en strategievorming_defLM
	MBO-MR-CM1-90120 07Z VIP Retail
	MBO-MR-CM1-90120 08 Prognose en indexcijfers_defLM
	MBO-MR-CM1-90120 09 Cijfers in beeld_defLM_v2


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'SheetCMYK'] [Based on 'SheetCMYK'] Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 600
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName (Flattener Preset)
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'SheetCMYK'] [Based on 'SheetCMYK'] Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 600
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName (Flattener Preset)
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'SheetCMYK'] [Based on 'SheetCMYK'] Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 600
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName (Flattener Preset)
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'SheetCMYK'] [Based on 'SheetCMYK'] Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 600
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName (Flattener Preset)
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'SheetCMYK'] [Based on 'SheetCMYK'] Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 600
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName (Flattener Preset)
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'SheetCMYK'] [Based on 'SheetCMYK'] Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 600
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName (Flattener Preset)
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'SheetCMYK'] [Based on 'SheetCMYK'] Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 600
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName (Flattener Preset)
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'SheetCMYK'] [Based on 'SheetCMYK'] Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 600
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName (Flattener Preset)
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'SheetCMYK'] [Based on 'SheetCMYK'] Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 600
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName (Flattener Preset)
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'SheetCMYK'] [Based on 'SheetCMYK'] Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 600
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName (Flattener Preset)
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'SheetCMYK'] [Based on 'SheetCMYK'] Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 600
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName (Flattener Preset)
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




