
 

effectief bereik met folders 
 
 



Wie zijn we? 

Kiesjefolders 
  Aldo Breed 
  Peter Buis 
  Willem-Jan van Veen 
  Vincent Buis 

 
Partners 
  HPG (Marcel Veenstra) 
  Sandd (Jan van Drooge) 



Naar Deens model:  
  Consument stelt eigen 
folderpakket samen op 
kiesjefolders.nl 
  Alleen folders van 
favoriete retailers 

  Wekelijks gratis 
bezorgd door Sandd 

 

 



De voordelen voor de retailer 
  Beter bereik consument 

•  100% in de doelgroep 
•  Consumenten met stickers weer binnen bereik met effectief medium 
•  Belangrijke toevoeging aan offline en online media-mix 

  Effectiever  
•  Geadresseerd én gekozen   
•  Gesegmenteerd, specifieke reclame haalbaar  

  Kosten  
•  Minder papier en verspreiding nodig voor 1 hit 
•  Interessant alternatief voor online advertising en direct mail 
•  Retailer bepaalt welke postcodes  

  Nieuw onafhankelijk kanaal 



  De papieren folder is 
en blijft populair 

 

Onze overtuiging 

  Folders zorgen voor 
extra omzet 

 

  De keus is niet 
offline óf online 

 
“De folder zal zich in de komende jaren ontwikkelen van 
massa naar gepersonaliseerd medium om consumenten 

1-op-1 te bereiken.” 



Van massa naar persoonlijk 

 
  Bewijs leveren in Amsterdam 

•  15.000 deelnemers / additioneel bereik 
•  Samen testen & leren 
  Snel doorontwikkelen 
  Samen met partners 

 

Het besturen van de “ondertussenheid” 



Waar staan we nu? 

35 1087 15K 
retailers amsterdam uitrol 

 Elke week nieuwe 
retailers 

 Start op IJburg (1087) op 20 
januari 

 Geleidelijke uitrol over 
postcodes in Amsterdam 





Doelstelling 2017 

  Doorgroeien naar 1-op-1 communicatie  
  Waarde vergroten voor deelnemers en retailers 

•  Thema’s op doelgroep 
•  Voorblad voorzien van persoonlijke content 
•  Online communicatie (email, website, social) 
•  Folders ook digitaal aanbieden 
•  Ontwikkelen van app 

  Uitbouwen partnerships 



Eerste resultaten 

36% 26% 23% 15% 
“Ja” “Ja, maar 

teveel” 
“Nee, ik heb 
een sticker” 

“Nee, de bezorging 
is onbetrouwbaar” 

Ontvang je nu folders? 

 Ook consumenten zonder sticker hebben behoefte aan Kiesjefolders 
 Consumenten zijn dol op folders, maar niet op afval!  
 Verder onderzoek naar resultaten volgt 

 

27% 



Kennismaken en 
kennis delen! 
 
 
 
Aldo Breed 
  aldo@kiesjefolders.nl 
  06-37463467  

 



H-a-H bezorging 1087 
  BAG – 7.176 woonadressen 

 
  Spotta – 6.858 woonadressen, bezorgbaar: 4.271 
  Axender – 7.836 adressen (woon & bedrijf), bezorgbaar: 3.871 
  PostNL – 7.371 adressen (woon & bedrijf), bezorgbaar: 5.702 
  Sandd – 7.810 adressen (woon & bedrijf), bezorgbaar: 6.036 


