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Hoe val ik op?
Volg de Spotta aanpak en samen identificeren en
lokaliseren we je doelgroep. Samen bepalen we welke
producten je het beste kunt inzetten, gedrukt en online.
En meten we continu of de aanpak werkt én hoe je in
de volgende ronde nog effectiever kunt zijn.

Drukwerk
Geen omkijken naar het drukken van je folder
Heb je geen ervaring met het drukken van
folders of heb je er gewoon de tijd niet voor?
Dan ben je bij Spotta aan het juiste adres. Want
wij hebben alles wat bij drukwerk komt kijken
onder één dak en verzorgen het graag voor je.
Zo profiteer je van onze jarenlange ervaring met
het ontwikkelen van folders en onze kennis van
consumenten.

In het kort
• Spotta kan het volledige drukwerk (flyers, folders of brochures) voor je verzorgen.
•	Je levert de folder als digitaal bestand bij ons aan en daarna zorgen wij ervoor dat het drukwerk tijdig
binnenkomt bij onze seal- en distributiecentra.
• En aansluitend zorgen onze bezorgers er natuurlijk voor dat de folder op tijd op de juiste deurmat valt.

Alle voordelen op een rij
•
•
•
•
•
•

Van drukken tot verspreiden: alles onder één dak.
Schaalvoordeel door centrale drukwerkinkoop.
Kwalitatief, hoogwaardig drukwerk.
Tijdswinst en gemak.
Geselecteerde drukkerijen voldoen aan de strengste kwaliteits- en milieueisen.
Je reclamedrukwerk altijd op tijd door de brievenbus.

Met Spotta bereik je meer
zakelijk.spotta.nl

Praktische informatie
• Minimale drukwerkoplage is 10.000.
•	Lever het digitaal bestand minimaal 10 werkdagen voor verspreiding bij de Spotta accountmanager/
contactpersoon aan. Volg de Aanleverspecificaties voor drukwerk.
• Spotta borgt een tijdige levering bij het seal- en sorteercentrum van Spotta.

Bijzonderheden:
•	Bij Spotta kunnen we ook de opmaak van de folder voor je verzorgen. Je hebt dan helemaal geen omkijken meer
naar de verspreiding van de folder en je weet zeker dat het goed gebeurt.
•	Door data-analyse en doelgroepsegmentatie kunnen we je helpen met het creëren van een verspreidplan waarmee
je jouw doelgroep zeer gericht bereikt met je communicatieboodschap.

Relevante documenten
• Aanleverspecificaties voor drukwerk

