4 Zichtbaarheid vergroten
1

Reken af met vragen als: Wie is nu precies mijn

Doelstellingen
bepalen

7

doelgroep? Waar vind ik ze? Hoe bereik ik ze?

2

Effectiviteit
meten

Doelgroep
vinden

De Spotta
aanpak

6

Doelgroep
bereiken en
activeren

5

Ontzorgd
worden

4

3

Producten
kiezen

Zichtbaarheid
vergroten

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.

Top-& Tipposities Folderplaatsingen
Geef je folder gegarandeerd meer aandacht
Dé garantie dat je folder meer aandacht
krijgt, is de Toppositie op Spotta.nl.
Iedere week zien 615.000 geïnteresseerde
folderlezers als eerste de folder.
Een Toppositie wordt geplaatst van
zondag tot en met zaterdag, tenzij er
een afwijkende actieperiode geldt.

In het kort
•	De folder wordt online geplaatst op één van de eerste twee posities op de homepage, in de categorie of in de 		
nieuwsbrief (is Tippositie).
• Een Toppositie is te vergelijken met de Coverpositie in het folderpakket.

Met Spotta bereik je meer
zakelijk.spotta.nl

Alle voordelen op een rij
• Gegarandeerde aandacht voor je folder.
• Je realiseert een stijging van gemiddeld 140% van het aantal folderviews.
• Afhankelijk van de aanbieder en categorie varieert de uplift bij Spotta tussen de 12,5% en 390%.
− Uplift van een topretailer met een wekelijkse folder is gemiddeld 12,5%.
− Uplift van een retailer met 12 t/m 26 folders per jaar is gemiddeld 104%.
− Uplift van een e-tailer is gemiddeld 390%.

Praktische informatie
•	Lever de digitale folder minimaal 4 werkdagen voor livegang van de folder aan bij de Spotta accountmanager/
contactpersoon. Hiervoor gelden de Aanleverspecificaties online folders.

Bijzonderheden
•	Naast het plaatsen van de folder online en de topposities, zijn er nog veel meer mogelijkheden om een folder of
aanbieding op het online platform onder de aandacht te brengen.
•	Met Banners, Weekend Deals en een Actiebox krijgt de krijgt de folder gegarandeerd extra zichtbaarheid. Een mooie
aanvulling op het bereik dat de fysieke folder realiseert!

Relevante documenten
• Aanleverspecificaties online folders

