Folderplan 2021. Vernieuwd en verbeterd maar vooral:

Standaard een
voordelig tarief.

Bijbestellen
wanneer u wilt.

Zelf kiezen waar
u aan meedoet.

> Schrijf u vandaag nog in en profiteer van alle voordelen.

Folderplanning (thema’s, inkoop- en actieperioden)
Foldernaam + thema (worden gedurende het jaar ingevuld)

Inkoopperiode

Actieperiode

Folder week 03

Januari Opruiming

week 01 - 04

week 03 - 04

Folder week 05

Valentijn

week 03 - 06

week 05 - 06

Folder week 07

week 05 - 08

week 07 - 08

Folder week 09

week 07 - 10

week 09 - 10

Folder week 11

week 09 - 12

week 11 - 12

Folder week 13

week 11 - 14

week 13 - 14

Folder week 15

week 13 - 16

week 15 - 16

week 15 - 18

week 17 - 18

Folder week 19

week 17 - 20

week 19 - 20

Folder week 21

week 19 - 22

week 21 - 22

week 21 - 24

week 23 - 24

Folder week 25

week 23 - 26

week 25 - 26

Folder week 27

week 25 - 28

week 27 - 28

Folder week 29

week 27 - 30

week 29 - 30

Folder week 31

week 29 - 32

week 31 - 32

Folder week 33

week 31 - 34

week 33 - 34

week 33 - 36

week 35 - 36

Folder week 37

week 35 - 38

week 37 - 38

Folder week 39

week 37 - 40

week 39 - 40

Folder week 41

week 39 - 42

week 41 - 42

Folder week 43

week 41 - 44

week 43 - 44

Folder week 45

week 43 - 46

week 45 - 46

Folder week 17

Folder week 23

Folder week 35

Moederdag

Vaderdag

Extra weerstand

Folder week 47

Sinterklaasfeest

week 45 - 48

week 47 - 48

Folder week 50

Kerstfeest

week 48 - 51

week 50 - 51

*Thema’s worden gedurende het jaar ingevuld op basis van actuele ontwikkelingen. Tik-, zet- en/of drukfouten voorbehouden.

Foldertarieven, verspreiding en uw promotiepakket
Oplage

p/1.000

Totaal

Oplage

p/1.000

Totaal

1.000 stuks

€ 88,-

€ 88,-

6.000 stuks

€ 50,-

€ 300,-

2.000 stuks

€ 71,-

€ 142,-

7.000 stuks

€ 47,-

€ 329,-

3.000 stuks

€ 65,-

€ 195,-

8.000 stuks

€ 41,-

€ 328,-

4.000 stuks

€ 59,-

€ 236,-

9.000 stuks

€ 37,-

€ 333,-

5.000 stuks

€ 56,-

€ 280,-

10.000 stuks

€ 26,-

€ 260,-

Uw oplage is het aantal brievenbussen binnen uw postcodegebied. Tik-, zet- en/of drukfouten voorbehouden.

> Folderkosten algemeen
De foldertarieven zijn inclusief: drukken van de folder, personalisatie (o.a. naamindruk),
verspreiding, promotiepakket, winkeloplage en Social Media uitingen. De oplage die wij
drukken en verspreiden bestaat uit het aantal brievenbussen binnen uw postcodegebied
en een vaste winkeloplage van 100 stuks. Ook uw tarief baseren wij op deze oplage.

> Optimalisatie verspreidgebied
Komt de folder niet bij uw klant aan dan is dat zonde van alle energie. Een goede verspreiding
is dan ook essentieel om te zorgen voor een optimaal resultaat. Wij kunnen uw verspreidgebied
bij inschrijving analyseren. U ontvangt (waar nodig) optimalisatietips. U bepaalt zelf of u deze
optimalisatie wel of niet wilt inzetten. Uiteraard is deze service gratis.

> Extra promotiepakket(ten)
Het standaard promotiepakket bestaat uit: 2 stoepbordposters (verschillende) en wobblers
voor alle acties. Heeft u meerdere filialen die vermeld worden op de folder dan krijgen alle
filialen een pakket. Heeft u dit niet maar wilt u toch een extra promotiepakket dan kan dat
natuurlijk. De kosten per extra pakket zijn slechts €25.-

> Schrijf u vandaag nog in en profiteer van alle voordelen.

DROGISTERIJ EN PARFUMERIE

MOOI & GEZOND

JE HUID GOED
VERZORGEN!
50%
korting

25%
korting

Vogue

Love Beauty & Planet

Gehele assortiment

Gehele assortiment

Prijsvoorbeeld:

Prijsvoorbeeld:

300
.

599
.

Girl deospray cats (100 ml)
per stuk normaal €6.00
nu voor:

Showergel bountiful moisture
(500 ml) per stuk normaal
€7.99 nu voor:

De actieprijzen variëren van €3.00 - €6.00

De actieprijzen variëren van €1.24 - €7.16

Alle acties in deze folder zijn 2 weken geldig van 11 t/m 24 oktober 2021

Onze folders zijn een afspiegeling
van de ontwikkelingen en trends
in de maatschappij.
De groeiende vergrijzing, bewuster wordende
consument en de algemene gezondheid worden
steeds belangrijker. Alles is samengesmolten in de
folder. Op deze manier is deze altijd relevant voor
uw klanten. Samen met de trekkers in de folder
kunt u uw klanten laten weten dat ze bij uw
winkel moeten zijn.

> Standaard een voordelig tarief
U krijgt als folderdeelnemer dit jaar een vast scherp tarief wanneer u meedoet met ons
folderplan. De kosten zijn vereenvoudigd door in het tarief direct alle kortingen al te verwerken.
Geen inge wikkelde rekeningen achteraf maar gewoon altijd een laag tarief. Dat is eenvoudiger
voor iedereen en u bent altijd verzekerd van een scherp tarief.

> Bijbestellen wanneer u wilt
Wij hebben de bestelperiode veel korter op de actieweek gepland waardoor u van tevoren veel
beter kunt inschatten wat u nodig heeft. Daarnaast kunt u vanaf de bestelperiode tot en met de
laatste actieweek bijbestellen! Geen ingewikkelde regels of voorbehouden. Gewoon bestellen
wat u nodig heeft en wanneer u het nodig heeft. Zo simpel is het.

> Zelf kiezen waar u aan meedoet
Kies uw ideale promotieplanning uit onze 24 actiemomenten. Doet u met alles mee of zijn er
momenten die u wilt overslaan. Daarin bent u helemaal vrij. U kiest van tevoren welke folders u
wilt uitgeven. Wilt u tussentijds uw inschrijving aanpassen? Dan kan dat. Wij bieden u maximale
flexibiliteit en de vrijheid die u graag wilt, tegen een vast scherp tarief.

> Schrijf u vandaag nog in en profiteer van alle voordelen.

