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.

Vier keer duidelijk,
een keer nep
Direct mail is en blijft een prima manier om informatie en
aanbiedingen over te brengen. Dat maken vier van de hier
besproken mailingen duidelijk. Dat die effectiviteit ook
dubieuze mogelijkheden biedt, laat de vijfde (nep)mailing zien.

Van ‘gewone’ drukker
naar partner in
offsetdrukwerk

IJs- en ijskoud

H

et komt zelden voor dat drukkerijen zelf een mailing ontwikkelen, drukken en sturen. Maar al te
vaak ‘lekt het bij de loodgieter’ in
deze sector. Uitzonderingen bevestigen de regel, zo ook dit keer. Bij
Deltabach verandert er veel en dan is
– en blijft – de kunst: ‘Hoe vertel je dat je klant?’.
Daarvoor bedacht de drukker uit Nieuw Vennep een
mailing waarin een vergelijk gemaakt werd met het
alom bekende kruidenlikeurtje Jägermeister. Immers,
dat merk veranderde na jaren haar slogan, terwijl nog
veel mensen het drankje vooral drinken als het ‘ijs- en
ijskoud is’. Deltabach ontpopt zich meer vanuit een
klassieke rol van ‘gewone’ drukker naar een partner in
offsetdrukwerk. Dat was de boodschap van deze mailing, die vergezeld ging van een miniflesje Jägermeister.
Zo’n boodschap komt natuurlijk altijd over en niet
alleen als het ijskoud is.
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AANBOD: Aankondiging nieuwe koers.
DOELGROEP: Collegadrukkerijen, wederverkopers,
intermediairs en professionele inkopers van drukwerk.
MAILPACK: Selfmailer met miniflesje Jägermeister, verpakt
en beschermd in uitgestanst golfkarton.
GESLAAGD: Leuk één-tweetje met een bekend merk en
slim bruggetje naar de boodschap.
MINDER GESLAAGD: Zodra het miniflesje er uit is, is de
boodschap voor anderen minder pakkend.
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Krantenuitgevers strooien
met aanbiedingen

Spagaat voor
nieuwe abonnees
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ranten doen er alles aan om abonnees te winnen. Ze moeten ook
wel, want het lezen van kranten zit al jaren in een neerwaartse
spiraalbeweging. Die trend willen de krantenuitgevers maar wat
graag doorbreken. Zij strooien met aanbiedingen, de ene na de
andere. Daarbij maken ze veelal gebruik van direct mail en ontwikkelen daar tot de verbeelding sprekende campagnes voor. Zo viel er
onlangs, tijdens ‘De week van de krant’, een aanbieding van De
Persgroep op de mat. Die viel onmiddellijk op, omdat de envelop
voorzien was van maar liefst drie vensters, waarvan één uitgevoerd
met een speciale stansing. Leuk bedacht. De afbeelding was een
persoon die in een spagaat een ‘selfie’ maakte. Grappig en symbolisch voor de krantenwereld, die zich ook in een spagaat tussen
gedrukt en digitaal bevindt.

AANBOD: 8 weken gratis uw favoriete krant.
DOELGROEP: Huishoudens, waar geen krant bezorgd wordt.
MAILPACK: Een C4-envelop met drie vensters met daarin een

dubbelzijdige fullcolour brief met een opgeplakte plastic
cadeaupas.
GESLAAGD: Valt direct op, heldere boodschap, scherpe
aanbiedingen.
MINDER GESLAAGD: De plastic card trekt wel extra aandacht,
maar is minder vriendelijk voor het milieu.

Het staat in de krant!

Warme winter

H

eerlijk zo’n krantje met warme winteraanbiedingen van
modeketen Van Uffelen. Zelfs als je garderode uitpuilt, is
het prettig om de folie van het mailpack af te rukken en door
24 pagina’s mode te bladeren. Vooral mooie plaatjes en korte
praatjes, dat is het concept van deze tabloidformaat uitgave op
echt krantenpapier. De doelgroep – jongere ouderen en oudere
jongeren – komen goed in beeld. Alleen voor de jongste
puberjeugd heeft Van Uffelen kennelijk geen passend assortiment. Voor kinderen wel. Natuurlijk staat de krant vol met
scherpe aanbiedingen. Op de adresdrager staat bovendien het
aantal opgespaarde punten vermeld. Dus voor wie er warmpjes bij wil zitten, is een bezoek aan Van Uffelen de moeite
waard. Dat is helemaal waar, want het staat in de krant!
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AANBOD: 25% vriendenvoordeel op wintercollectie.
DOELGROEP: Vaste klanten van Van Uffelen mode.
MAILPACK: 24-pagina’s krant op tabloidformaat.
GESLAAGD: Goed verzorgd en mooi gedrukt op krantenpapier.
MINDER GESLAAGD: Niet veel op aan te merken.
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Niets dan afschuw over verderfelijke nepmailing

Vermeende vordering

W

ie op de deurmat een envelop met aan de linkerzijde een aan
drie zijden aflopende paarse balk ziet, wordt doorgaans niet
vrolijk. Dat kost bijna altijd geld. De huisstijl van het Centraal Justitieel Incassobureau is wat dat betreft niet geliefd, maar wel zeer herkenbaar. Daar probeerde het Centraal Invorderings Bureau (voor wat het
waard is) met een nepmailing (ja, die bestaan ook) gebruik van te
maken. Of treffender: misbruik. In de look-and-feel van een ‘echte’
bekeuring werd er een document gestuurd met een vermeende vordering. Het leek allemaal net echt, in die zin een compliment. Maar
verder niets dan afschuw over deze ronduit verderfelijke mailing, die
huis aan huis werd verspreid. Er zullen ongetwijfeld minder oplettende mensen zijn die er ingetrapt zijn. Die maken dit soort acties
lonend en dat is triest. Het is ook triest dat er kennelijk ook nog DM
providers zijn die aan dit soort walgelijke mailings willen verdienen.
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AANBOD: Nepvordering.

DOELGROEP: Huis-aan-huis verspreid.
MAILPACK: C5-venster in tweekleuren bedrukte envelop

met brief geprint in zwart op voorbedrukt A4.

GESLAAGD: Niets!
MINDER GESLAAGD: Volkomen mislukt

Pensioeninformatie per e-mail

Post is past

H

et pensioenfonds Horeca & Catering wil (net als
de meeste fondsen) af van het sturen van pensioeninformatie per post. Daarvoor stuurde zij de
deelnemers – vooral jongeren – voor de laatste keer
per post een originele mailing. De adressering en
andere gegevens waren op de achterzijde geprint, want
ach, wat maakt dat uit. Op de voorzijde een afbeelding van
een mailicoon met een nieuw bericht. Dit is de springplank naar de boodschap, want de mailing zelf is opgemaakt in de look-and-feel van een mailbox. De boodschap
sluit daar op aan: ‘Nieuws over je pensioen voortaan per
e-mail’. Dat levert veel voordelen op, die staan allemaal
opgesomd. Het levert natuurlijk de afzender veel kostenbesparing op, maar dat staat niet in deze mail. Tja… de
toekomst van dit soort post is past.
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AANBOD: Pensioeninformatie voortaan per e-mail.
DOELGROEP: Deelnemers aan het Horeca & Catering pensioenfonds.
MAILPACK: Vierkante bedrukte envelop (16x16 cm) met flyer.
GESLAAGD: Eenvoudig, maar doeltreffend.
MINDER GESLAAGD: Sobere adressering aan de achterzijde kan
aandacht van bedrukking voorzijde afleiden.

