Direct mail review
Mits goed uitgevoerd, is en blijft Direct Mail een interessante
manier om klanten te trekken en te binden. Daarom bespreken
we ieder nummer mailings die de aandacht trekken.

4,5x
goed

Peter Zwetsloot was
behoorlijk tevreden over de
mailings die hij de afgelopen
tijd ontving; vier van de vijf
beoordeelt hij als erg goed.
De vijfde eigenlijk ook,
maar ja… de misleidende
boodschap doet hem toch de
das om.

Sandd Summer event

Zomeruitnodiging

W

ie heeft er nou geen zin in de
zomer en vakantietijd? Voor
Sandd een goede reden om een belangrijke doelgroep – drukkerijen en print& mailhuizen – eens extra in het
zonnetje te zetten en uit te nodigen
voor een Summer event in het postsorteercentrum in Apeldoorn. Dat
begon met een zeer uitnodigende
zomerse uitnodiging in de vorm van
een slipper in de Sandd-kleuren. Op en
top herkenbaar. De uitnodiging maakte
in één oogopslag voor alle genodigden
duidelijk waar het over ging. Zelfs de
dresscode: ‘je meest zomerse outfit en
natuurlijk slippers’, werd door de
meeste gasten (niet iedereen, natuurlijk) begrepen. Dan moet je bij een
buitenevenement nog wel het weer
mee hebben. Ook dat lukte. Tja… en
dan voel je, je in Apeldoorn – ver van
zee – toch in mediterrane sferen.
Daarmee heeft Sandd met de uitnodiging Your invite to summer de verwachting meer dan waar gemaakt.
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✉✉✉✉✉

AANBOD: Uitnodiging Sandd Summer event.
DOELGROEP: Belangrijke klanten: drukkerijen
en print & mailhuizen.
MAILPACK: Bedrukte oblong-envelop met
uitnodiging in de vorm van een slipper.
GESLAAGD: Leuke uitnodiging voor een feestje
zo vlak voor de meest relaxte periode van het
jaar. Daar wil iedereen wel naar toe.
MINDER GESLAAGD: Voor kniesoren, maar
toch… met de frankering (2x) is het niet
helemaal goed gegaan, zo te zien. Tja… het
kan altijd lekken bij de loodgieter.

Direct mail review
Tekst Peter Zwetsloot

Twaalfdaags Futurumshop Festival

Scheurkalender

F
BEOORDELING

✉✉✉✉✉

AANBOD: 12 dagen scherpe aanbiedingen voor wielrenners en

mountainbikers.

DOELGROEP: Klanten van Futurumshop.
MAILPACK: Uitgestanste scheurkalender met geperforeerde

kalenderbladen in sealverpakking.

GESLAAGD: Leuk concept, creatief uitgevoerd. Pakkende boodschap,

die roept om snelle beslissingen.

MINDER GESLAAGD: De mailing was niet optimaal verpakt, de folie

verzendverpakking scheurde nogal (te) gemakkelijk, waardoor de
inhoud eenvoudig kon beschadigen: zonde.

uturumshop vierde feest met het 12-daagse Festival. Alle
klanten ontvingen een scheurkalender met twaalf
scherpe aanbiedingen. Voor elke dag één aanbieding, die
slechts 24 uur geldig was. Alleen voor snelle beslissers dus.
Maar dat zijn de klanten van Futurumshop bijna allemaal.
De webwinkel met drie vestigingen in Nederland en één
vlak over de grens te Emmerich in Duitsland, richt zich
op wielrenners en mountainbikers. Snelle dames en heren,
die wel van scheuren, maar dan op de fiets, houden. Voor
de afwerking van de scheurkalender was een opvallende
stansvorm gebruikt. Voor het online bestellen kon je
gewoon op de website terecht en was het niet nodig om de
kalenderbladen los te scheuren, maar het idee is leuk.
Natuurlijk wel even goed opletten op welke dag de aanbieding geldig was. Daar is zo’n ouderwetse kalender dan weer
overzichtelijk en zeer geschikt voor, toch?

‘Dagjes uit’ met aantrekkelijk kortingen

Treinpakkers

D

e NS probeert mensen in beweging
te krijgen en het liefst in de trein,
natuurlijk. Daarom liet de spoorvervoerder huis aan huis een envelop met
‘Treinpakkers’ bezorgen. In deze mailing
een ruim aanbod aan ‘dagjes uit’ met
aantrekkelijk kortingen. Daar houden
Hollanders nou eenmaal van. Het
boekje bevat uitgaansarrangementen
van Groningen tot Maastricht, al zijn de
meeste coupons voor attracties alleen in
de randstad te verzilveren. Ook bevat
het boekje kortingsbonnen voor een
kopje koffie met appeltaart of een
puntzak friet. Wie wil dat nou niet?
Kortom: NS wil de hele familie – van
jong tot oud – vermaken met acties die
je niet wilt missen. Wel eerst even
kijken op de NS Reiswijzer of er geen
werkzaamheden op het reistraject
plaatsvinden, is het advies.
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✉✉✉✉✉

AANBOD: Een couponboekje met kortingsacties

voor leuke uitjes.
DOELGROEP: Alle huishoudens in Nederland.
MAILPACK: Bedrukte envelop met boekje en twee
treinkaartjes voor upgrade naar 1e klas.
GESLAAGD: De mailing brengt je op ideeën, die
door de actie extra aantrekkelijk worden.
MINDER GESLAAGD: De brievenbussen met een
Nee-sticker worden overgeslagen.
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AD suggereert met regionaal nieuws te komen

Misleidend

‘H

et AD is vernieuwd & verbeterd’, staat er op de buitenzijde van de selfmailer. Wat in tweede instantie opvalt,
is de in zwart geprinte regel ‘Hoofddorp in het vizier’. Op de
achterzijde van de mailing, gericht aan de bewoners van dit
adres, is deels een afbeelding van de plattegrond van het grote
Haarlemmermeerse polderdorp zichtbaar. Er wordt zelfs
gezegd dat het AD schrijft over de zorg bij jou in buurt. Ook
de aanhef ‘Beste inwoner van Hoofddorp’ suggereert dat de
landelijke krant met regionaal nieuws komt. Dat blijkt allemaal niet zo te zijn. De plaatselijke elementen die in de
mailing gebruikt zijn, staan los van de inhoud van de, naar
eigen zeggen, ‘vernieuwde en verbeterde’ krant. Die is en
blijft landelijk met een aantal regionale uitgaven, maar niet in
Hoofddorp en omgeving. Een misleidende boodschap!
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✉✉✉✉✉

AANBOD: Het AD tot zes weken gratis.
DOELGROEP: Huis aan huis in regio Hoofddorp.
MAILPACK: Selfmailer met opgeplakte kaart met actiecode.
GESLAAGD: Mooi uitgevoerde selfmailer, maar met misleidende

boodschap, dus niet geslaagd.

Zomerse boodschap op een welkom moment

Super Cool!

D

e ‘bobbel’ in een envelop blijft aandacht
trekken, zeker als er een leuke gimmick in de
mailing zit. Dat weet Procomm maar al te goed en
daar maakt de specialist in eindejaars- en relatiegeschenken handig gebruik van. De Barnevelders
hebben inmiddels een behoorlijke track record met
mailingen die opvallen en veel reacties opleveren.
Zo ook de voorjaarsmailing. Die viel uitgerekend
op de mat toen het in Nederland hoogzomer was
en de temperaturen opliepen tot boven de dertig
graden. Als er dan een envelop bezorgd wordt met
de ProCommCooler, dan word je daar als ontvanger niet warm, maar juist koel van. De mailing met
een zomerse boodschap en het zeer toepasselijke

presentje – een miniventilator met USB-aansluiting
voor in een powerbank of laptop – kwam op een
welkom moment. Dat mag je met recht een ‘super
coole’ mailing noemen, geniaal!
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✉✉✉✉✉

AANBOD: Super coole zomergroet uit Barneveld.
DOELGROEP: ProComm-relaties.
MAILPACK: Gekleurde folie-envelop met kaart en

gimmick.

GESLAAGD: De juiste mailing, op het juiste moment.

Opvallend, verrassend en vooral verfrissend.

MINDER GESLAAGD: Niks op aan te merken.
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