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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.

Folderkiezer
Vergroot je bereik van je folder
Wil je óók huishoudens bereiken waar
wij nu nog niet bezorgen óf die een
NEE/NEE- of NEE/JA-sticker op de
brievenbus hebben? Zet dan Folderkiezer
in, onze extra bereiksoplossing naast het
bestaande Spotta Folderpakket en het
online platform. Via Folderkiezer bereik
je consumenten die zichzelf hebben
aangemeld voor folders van hun favoriete
winkels of adverteerders en kun je ze
extra verrassen.

In het kort
•	Consumenten stellen hun eigen, gratis folderpakket samen op folderkiezer.nl.
• Consumenten bepalen zelf welke folders en leuke extra’s ze in de bus ontvangen.
• De doelgroep van Folderkiezer ontvangt alléén folders van hun favoriete winkels of adverteerders.
• Gratis bezorging in één pakket.
• Consumenten kunnen kiezen voor extra producten zoals de verrassingsfolder, een lokale folder of samples.

Met Spotta bereik je meer
zakelijk.spotta.nl

Alle voordelen op een rij
• Folderkiezer biedt consumenten een vrije keus.
•	Door deel te nemen aan Folderkiezer verhoog je je kwalitatieve bereik. Jouw folder op de mat op uitnodiging van
de consument.
• Bereik de consumenten achter de sticker en in de gebieden waar we het Spotta Folderpakket niet verspreiden.
•	Blijf de consument bovendien verrassen met bijvoorbeeld lokale folders, kortingsbonnen en samples in het
gepersonaliseerde pakket.

Praktische informatie
•	Lever bij deelname aan Folderkiezer een afbeelding van het logo aan voor op de website van maximaal 280x140
pixels als svg- of png-bestand.
• Deel de planning van de verspreidingsfrequentie van je reguliere folder met je Spotta contactpersoon.
•	Laat de folders voor het Folderkiezer pakket 5 werkdagen voorafgaand aan de verspreiding leveren op het Spotta Seal
& sorteercentrum in Westzaan (Fokkemast 29 1551 ND Westzaan). Stem het aantal van te voren af met Spotta.

Bijzonderheden
•	De consumenten die je folder gekozen hebben, ontvangen de folder in het gepersonaliseerde Folderkiezer pakket.
•	Folderkiezer zit nog in de testfase. Na de test zal besloten worden of dit product definitief toegevoegd wordt aan de
bereiksoplossingen van Spotta.

