
Folderuitgaven &  
Promotiepakketten

Het complete folderpakket bestaat uit een Opruimfolder, Mega Deals, 

Top Deals en verschillende Geurenuitgaven. In totaal zijn er 24 folder- 

uitgaven waaruit u kunt kiezen. Om de traffic extra te boosten zijn  

er dit jaar twee zakacties toegevoegd aan het folderplan. Voor deze 

zakacties hoeft u niet extra betalen. U krijgt deze gratis bij deelname 

aan de desbetreffende folders (zie planning).

Alle acties in deze folder zijn  2 WEKEN   geldig van 12 september 2020 t/m 20 september 2020

DE LIEFSTE

   DAT BEN JIJ!

Kneipp
Geurstokjes en Geurkaarsen 

6. 39
Per stuk voor: 

Prijsvoorbeeld: 

Geurkaars 

Vetiver  Mandarin 

normaal van 7.99 nu

20%
korting

Geschenksets 

Dames

Nivea Caring Soft

Shower Silk Mousse Crème Care (200 ml) 

+ Nivea Care Voedende Crème (200 ml)

Kneipp Premium Beauty Geheim

Doucheolie (200 ml) + Sugar Oil Bodyscrub (40 gram) 

+ Badolie (20 ml) + Huidolie (20 ml)

nu voor:

7. 99

nu voor:

13. 99

TOP DEALS

DROGISTERIJ EN PARFUMERIE 

MOOI & GEZOND

Alle acties in deze folder zijn  2 WEKEN   geldig van 6 t/m 19 juli 2020

Nivea
Gehele assortiment 2 . 59

Per stuk voor: Prijsvoorbeeld: 
Douche Love 
Sunshine (250 ml) 
normaal van 3.99 nu

35%
korting

11 . 79
Per stuk voor: 

Gillette Skinguard
Sensitive Starterkit normaal van 14.99 nu

25%
korting

TOP DEALSRELAXED
OP VAKANTIE

DROGISTERIJ EN PARFUMERIE MOOI & GEZOND

Gillette Skinguard
Sensitive Starterkit normaal van 14.99 nu

Nu 2 voor:

50%
KORTING

9. 009. 99

Alle acties in deze folder zijn  2 WEKEN   geldig van 17 februari t/m 1 maart 2020

DROGISTERIJ EN PARFUMERIE 

MOOI & GEZONDDROGISTERIJ EN PARFUMERIE 

MOOI & GEZOND

Sensationail
Gehele assortiment

Prijsvoorbeeld: 

Chrome Powder 

Blue (13 gram)

normaal van 7.49 nu

50%
KORTING

Per stuk voor:

9. 909. 99

Nature Box
Gehele assortiment   

Prijsvoorbeeld: 

Shower Gel Maca-

damia Nutrition & 

Softness (385 ml)  

normaal van 8.98 nu

1+1
GRATIS

4. 004. 05
2 stuk voor:

Alle acties in deze folder zijn  2 WEKEN   geldig van 14 t/m 27 december 2020

DROGISTERIJ EN PARFUMERIE 

MOOI & GEZOND

Geniet van de kerst met 

de heerlijkste geuren…

Giorgio Armani - Si
Eau de Parfum (30 ml)

nu voor:52. 95

Hugo Boss Bottled Men

Eau de Toilette Spray (100 ml) 

nu voor:42. 95



> Folder promotiepakket 

 U krijgt bij elke folderuitgave een compleet promotiepakket voor een optimale  

 ondersteuning in uw winkel. Heeft u meerdere filialen dan ontvangt u natuurlijk  

 voor allemaal een pakket. Het folder promotiepakket bestaat uit: stoepbordposters,  

 topkaarten en schapkaarten voor alle acties (meerdere voor brede assortimenten). 

> Verspreiding en oplage 

 Uw folder wordt verspreid in de door u opgegeven postcodes of de postcodes uit  

 de optimalisatie analyse (in overleg). De oplage die wij voor u drukken en verspreiden  

 bestaat uit het aantal brievenbussen binnen uw postcodegebied + een vaste  

 winkeloplage van 100 stuks. Ook uw deelnemersbijdrage wordt gebaseerd op deze  

 oplage (postcodegebied + winkeloplage). Wij kunnen niet verspreiden in deelwijken. 

> Social Media uitingen 

 Elke folder ontvangt u per mail en alle acties in beeldvorm. Deze acties kunt u direct  

 gebruiken op uw digitale kanalen zoals: Facebook of Instagram. Wanneer u bij uw   

 inschrijving doorgeeft wat de adresgegevens zijn van uw Social Media kanalen zorgen  

 wij dat dit ook op uw folder vermeld wordt. 

 

> Januari Opruimmaand 

 De opruimfolder loopt in de eerste weken van het jaar en is bedoeld om uw eventuele  

 over voorraden van het jaar ervoor op te ruimen. In deze folder wordt de opruiming  

 in uw winkel gecommuniceerd. U krijgt hiervoor gekleurde stickers. Deze stickers   

 kunt u op uw producten plakken. Welke kleur u gebruikt voor welke korting mag u  

 zelf bepalen. U krijgt hiervoor een kaart waarop u de stickers kunt plakken zodat u  

 de korting met uw klanten kunt communiceren. Dat ruimt lekker op! 

> Zakacties - Vrijmarkt en Black Friday 

 De zakacties zijn bedoeld als extra traffic booster en zijn onderdeel van een folder- 

 uitgave. In de folder staat vermeld wanneer de zakactie precies loopt. De consument  

 kan de zakken bij u in de winkel vinden en daar direct vullen. U krijgt van tevoren deze  

 zakken naar uw winkel opgestuurd. Er zijn gedurende het jaar een tweetal zakacties. 

 Er wordt op deze zakken een korting van 20% op alles gecommuniceerd (met een   

 disclaimer). Deze korting wordt uit uw eigen middelen gefinancierd.



Actualiteiten
Promotiepakket

De folder wordt zoveel mogelijk afgestemd op de actualiteit en de 

thema’s van dat moment. Toch zijn er altijd gebeurtenissen waar niet 

op ingesprongen kan worden omdat deze ineens voor de deur staan. 

Voorbeelden hiervan zijn: Eikenprocessierupsen, Pollenseizoen of  

een Hittegolf. Wanneer er op maandag duidelijk wordt dat er vanaf 

woensdag een hittegolf is dan kan hier niet op ingesprongen worden 

met een folder. Hiervoor hebben wij het Actualiteiten Promotiepakket.



>  Wat is het? 

Voor deze incidentele en actuele gebeurtenissen hebben wij een Actualiteiten 

Promotiepakket ontwikkeld. Het is heel simpel, wij maken van tevoren een groot  

aantal promotiepakketten voor mogelijke actualiteiten en sturen deze naar u op.  

Wanneer u merkt dat er bijvoorbeeld een hittegolf of griepepidemie aankomt,  

dan kunt u daar meteen op inspringen.

>  Waar bestaat het uit? 

De actualiteitenpakketten bestaan uit een stoepbordposter en schapkaarten  

die u voor de producten kunt zetten waarop het thema van toepassing is.  

Deze schapkaarten bevatten geen prijzen of andere product specifieke  

gegevens. Hiermee kunt u met maximale flexibiliteit uw klanten attenderen  

op uw assortiment en snel schakelen wanneer dit nodig is. 

 

  Van deze thema’s* wordt een Actualiteiten Promotiepakket gemaakt: 

 Luizen, Teken, Hittegolf, Griep, Hooikoorts, Winter,  
Verkoudheid, Processierups 

 *Thema’s zijn onder voorbehoud van actuele ontwikkelingen



> Folderkosten algemeen
 Hiernaast staat een compleet overzicht van  

 de kosten per folderuitgave. Deze kosten  

 zijn inclusief: drukken van de folder, persona- 

 lisatie (o.a. naamindruk), postcodeanalyse,  

 verspreiding, promotiepakket, winkeloplage  

 en Social Media uitingen. De oplage die wij 

 drukken en verspreiden bestaat uit het aantal  

 brievenbussen binnen uw postcodegebied  

 + een vaste winkeloplage van 100 stuks. 

> Extra promotiepakket
 Heeft u meerdere filialen die vermeld worden  

 op de folder dan krijgen deze allen een pakket.  

 Heeft u dit niet maar wilt u toch een extra  

 promotiepakket dan kan dat natuurlijk.  

 De kosten voor een extra pakket zijn €25.

> Actualiteiten Promotiepakketnew  
 De kosten voor deelname aan de Actualiteiten Promotiepakketten zijn slechts 

 €150 per jaar. Hiervoor krijgt u 8 promotiepakketten om in te kunnen springen  

 op de actualiteit. Deze promotiepakket bestaan uit een stoepbordposter en schap-

 kaarten die u zelf bij relevante artikelen kunt plaatsen. Gezien de prijstelling van 

 dit pakket is het niet mogelijk om de promotiepakketten los af te nemen. 

Planning &
Kostenoverzicht

Oplage Totaalbedrag

1.000 stuks €91

2.000 stuks €148

3.000 stuks €204

4.000 stuks €248

5.000 stuks €295

6.000 stuks €318

7.000 stuks €350

8.000 stuks €352

9.000 stuks €360

10.000 stuks €290

tik-, zet- en/of drukfouten voorbehouden



Folder Thema Actieperiode Bijbestellen*

Specialnew Januari Opruimmaand (stickers) week 03 + 04 n.v.t.

Top Deals Valentijn week 06 + 07 week 06

Mega Deals Carnaval week 08 + 09 week 08

Mega Deals Vrouwen/ Complimentendag week 10 + 11 week 10

Mega Deals Voorjaarsschoonmaak week 12 + 13 week 12

Top Deals Pasen week 14 + 15 week 14

Mega Deals Secretaressedag week 16 + 17 week 16

Zakactienew Koningsdag/ Vrijmarkt 24 t/m 27 Apr. n.v.t.

Top Deals Moederdag week 18 + 19 week 18

Geuren Moederdag week 18 + 19 week 18

Mega Deals Dochters/ Zoons week 21 + 22 week 21

Top Deals Vaderdag week 24 + 25 week 24

Geuren Vaderdag week 24 + 25 week 24

Mega Deals Zomertoppers week 26 + 27 week 26

Top Deals Zomer/ Vakantie/ Reizen week 28 + 29 week 28

Mega Deals Thuiskomers/ Voorraadkastvullers week 30 + 31 week 30

Top Deals Weer aan de slag (Back 2 School/Work) week 32 + 33 week 32

Mega Deals Eerste Hulp weken week 35 + 36 week 35

Top Deals Extra Weerstand week 38 + 39 week 38

Mega Deals Stoptober/ Global Handwashing Day week 40 + 41 week 40

Top Deals Huidverzorging week 42 + 43 week 42

Mega Deals Movember week 44 + 45 week 45

Top Deals Sinterklaas week 48 + 49 week 48

Zakactienew Black Friday 27 t/m 30 nov. n.v.t.

Top Deals Kerstdagen week 51 + 52 week 51

Geuren December week 51 + 52 week 51

tik-, zet- en/of drukfouten voorbehouden



U moet uw bestelling inschatten op basis van cijfers en gevoel.  

Als ondernemer kunt u dat als geen ander. Maar wat doet u als een 

actie beter loopt dan verwacht? Dan kunt u natuurlijk gewoon  

online bijbestellen. U bent geholpen en uw klanten zijn tevreden.

>  Bijbestellen kan wanneer u: 

Folderdeelnemer bent én de desbetreffende folder verspreidt én  

tijdens de voorintekening een actieorder van minimaal €500 hebt geplaatst én 

nog geen bijbestelling heeft gedaan (u kunt eenmalig bijbestellen).

  Bijbestellingen kunnen alleen online worden doorgegeven via onze bestelsite.  

U kunt daar eenmalig alle acties bestellen die u tijdens de voorintekening  

ook heeft besteld. Let op dit kan alleen tijdens de geplande bijbestelweek  

(zie planning). De voorraad is beperkt dus voor bijbestellen geldt op=op.

Spelregels: 
Bijbestellingen

*Wij berekenen verzendkosten als u in dezelfde week geen order heeft waar wij uw bijbestelling kunnen  

bijvoegen en het totale orderbedrag (exclusief btw) onder ons franco orderbedrag van €250 uitkomt.

tik-, zet- en/of drukfouten voorbehouden



Spelregels:  
Bonus & kortingen
U kunt elke keer wanneer u een folderorder plaatst en meedoet met 

een folderuitgave veel voordeel verdienen. Wij vinden het namelijk 

heel normaal om u te belonen voor het vertrouwen dat u ons geeft. 

Om dat te laten blijken kunt u tot wel 15% bonuskorting per uitgave 

verdienen. Dat is mooi meegenomen.

>  U krijgt 10% deelnamekorting wanneer u: 

Folderdeelnemer bent én de desbetreffende folder verspreidt én in 2020  

meer dan 15 folderuitgaven uitgeeft.

>  U krijgt 5% actiekorting wanneer u: 

Folderdeelnemer bent én de desbetreffende folder verspreidt én tijdens  

de voorintekening een actieorder hebt geplaatst van minimaal €500. 

  U krijgt bovenstaande voordelen uitgekeerd in de vorm van een korting op  

uw deelnemersbijdrage. Deze wordt direct op uw factuur in mindering  

gebracht. Over nabestellingen ontvangt u geen bonus. Wanneer u uw  

inschrijving tussentijds aanpast kan dit van invloed zijn op uw voordelen.

tik-, zet- en/of drukfouten voorbehouden


