
GfK RETAIL REPORTS
Q4 / 2015

Met GfK Retail Reports heeft u elk kwartaal direct zicht op de actuele ontwikkelingen binnen de grootste non-food markten in de 
Nederlandse retail: Een heldere samenvatting van de harde feiten en een spitse analyse van trends, in woord & beeld.
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TELECOM
Headsetsmarkt explodeert in vierde kwartaal 2015

De positieve ontwikkelingen binnen de telecommarkt blijven zich voortzetten in het 
vierde kwartaal van 2015 met een afzetgroei van 6% in vergelijking met dezelfde 
periode van het vorige jaar. De segmenten die het best presteren zijn wearables en 
accessoires. 

De markt voor mobiele accessoires blijft een van de verrassende segmenten binnen de 
telecommarkt. Over heel 2015 groeide de omzet met een indrukwekkende 24% ten 
opzichte een jaar eerder. Vooral headsets presteerde sterk aan het eind van het jaar. Door 
de hoger dan gemiddelde prijs waren headsets zelfs goed voor rond 40% van alle omzet 
in de maand december. Op jaarbasis blijven hoesjes de belangrijkste groep.

Ook zijn er positieve ontwikkelingen te zien binnen ‘wearables’. Smartwatches en fitness 
trackers groeiden respectievelijk met 121% en 161%. Op basis van omzet zijn smart-
watches al de belangrijkste groep binnen de wearables groep en met veel product-
introducties is de verwachting dat deze productgroep steeds belangrijker gaat worden.

De markt voor Smart-mobile phones blijft erg dynamisch. Aan het eind van 2015 waren 
bijna 9 op de 10 verkochte toestellen een smartphone en de verwachting is dat dit getal 
steeds dichterbij de 100% zal liggen in het komende jaar.

Naast de  opkomst van 4G zien we een ook een verdere groei van het feature NFC “Near 
Field Communication” dat gebruikt wordt om financiële transacties te faciliteren met je 
telefoon. Bijna drie kwart van de verkochte smartphones in het vierde kwartaal waren 
uitgerust met NFC. 
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