Productkaart Buitengebieden
Additioneel bereik voor de reclamefolder

Buitengebied is grond buiten de bebouwde kommen van steden en
dorpen. Dit zijn doorgaans gebieden met een lage urbanisatiegraad,
waardoor ze slecht bereikbaar zijn met een huis-aan-huis
reclamefolder. Een deel van je (potentiële) klanten is woonachtig
in buitengebieden. Het is dus wel interessant om huishoudens in
deze gebieden te bereiken. Wij hebben de buitengebieden in heel
Nederland inzichtelijk gemaakt. Op deze productkaart leggen we uit
hoe je het bereik van de folder hiermee kunt verhogen.

Klanten in buitengebied bereiken
Wanneer je de beschikking hebt over een klantenbestand met adresgegevens, matchen
we dit bestand met onze registratie buitengebieden. Je krijgt hierdoor zicht op de klanten
die in buitengebieden wonen en de folder dus niet of onregelmatig ontvangen. Deze
klanten kun je, in aanvulling op het huis-aan-huis verspreidplan, geadresseerd de folder
toesturen.
Tarieven
Analyse klantenbestand
Verzorging Direct Mail			

€ 295,vanaf € 0,29 per adres tot 20 gram*

* Tarief is inclusief het verpakken van de folder in een sealbag met adresdrager. Je hoeft
de folders alleen maar aan te leveren bij onze expeditie. Verzending los met de post naar
keus op dinsdag/woensdag of vrijdag/zaterdag.

Doelgroep in buitengebied bereiken
Wanneer je ook potentiële klanten in buitengebieden wilt bereiken, kunnen we
adressen buiten de bebouwde kom leveren. Hiertoe onttrekken we (N)AW gegevens
uit buitengebieden. De buitengebieden kunnen geselecteerd worden binnen 4-positie
postcodes of op basis van een straal (reistijd/afstand) rondom vestigingspunten.
Daarnaast kan een meer specifieke doelgroep binnen deze buitengebieden worden
geselecteerd. Je ontvangt dan enkel adressen binnen buitengebieden van een
bepaalde doelgroep (bijvoorbeeld: sociale klasse, inkomensklasse, woning huur/koop).
Tarieven
Selectie buitengebieden
(N)AW gegevens
Doelgroepsegmentatie
Verzorging Direct Mail

€ 95,- per uur
vanaf € 0,05 per adres
op aanvraag
vanaf € 0,32 per adres tot 20 gram*

* Tarief is inclusief AW gegevens en het verpakken van de folder in een sealbag
met adresdrager. Je hoeft de folders alleen maar aan te leveren bij onze expeditie.
Verzending los met de post naar keus op dinsdag/woensdag of vrijdag/zaterdag.

Buitengebieden op PC6 niveau
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