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Deelnemers: al 5 jaar inzicht in de ET-markt

Begin 2011 heeft Fedet besloten om het marktvolume van de Fedet-

marktsegmenten in Nederland in kaart te brengen en te starten met de

Fedet Marktmeter. Nu na 5 jaar heeft de Marktmeter zich inmiddels

ontwikkeld tot een waardevol marketinginstrument.

Elk kwartaal krijgen de deelnemers inzicht in de omzetontwikkeling in de

markt waardoor zij sneller kunnen reageren. Binnen 4 weken na afloop van

een kwartaal ontvangen zij de resultaten van de Marktmeter. In de

afgelopen vijf jaar is de betrouwbaarheid sterk verbeterd en we blijven

initiatieven nemen om de meerwaarde verder te vergroten.

Opbouw Fedet Marktmeter

Nieuw: Fedet Marktmeter Basic met jaarcijfers

Begin 2014 hebben we de ‘Fedet Marktmeter Basic’ geïntroduceerd. Bij de introductie in 2014 hebben we de

rapportage kosteloos ter introductie aan alle Fedet-leden die niet op kwartaalbasis deelnemen toegezonden.

In 2015 hebben 3 bedrijven de ‘Fedet Marktmeter Basic’ tegen een geringe vergoeding besteld. Met deze

rapportage ontvangt u het overzicht van het jaarvolume in de 15 genoemde productgroepen in Nederland.

Binnenkort zal DBSC weer starten met het inventariseren van de jaarvolumes 

bij de Fedet-leden, die niet deelnemen aan de Fedet Marktmeter. Graag 

maken wij u er op attent dat u voor een bedrag van € 250,-, hoewel minder 

gedetailleerd, zicht krijgt op de 2015 marktcijfers van eerst-aanbieders van 

elektrotechnische producten in Nederland. U ontvangt de rapportage met de 

marktcijfers over 2015 begin mei en verkrijgt zo inzicht in uw markt.

NB: DBSC verwerkt de resultaten van de Fedet Marktmeter op anonieme 

basis. 

.

De Marktmeter kent twee hoofdgroepen, die zijn

opgedeeld in 15 productgroepen (zie hiernaast).

Op dit moment nemen 23 bedrijven deel aan de

Marktmeter (waaronder de grootste bedrijven in de

sector). Van circa 60 overige relevante Fedet-leden

wordt de omzet in de productgroepen ‘kabel’ en

‘installatiemateriaal’ jaarlijks geïnventariseerd en

meegenomen in de markcijfers.

Fedet Marktmeter

Resultaten Q3 2013

Vertrouwelijk

Resultaten Q4 2015

1. VD draad

2. installatiekabel

3. buigzame leiding

4. signaal- & 

stuurstroomkabel

5. data/telecomkabel

6. M&H-

spanningskabel

7. overig kabel & draad

1. KABEL

1. schakelmateriaal

2. industrieel 

schakelmateriaal

3. industriële componenten

4. installatiekasten

5. goot- & kabeldraag-

systemen

6. bevestigingsmateriaal

7. gebouwautomatisering

8. overig installatiemateriaal 

(m.n. gebouwgebonden!)

2. INSTALLATIEMATERIAAL


