
26 folderuitgaven en een gloednieuwe actie-applicatie. 
Uw online en offline actiecommunicatie voor het jaar 2022.

Direct inschrijven? Vul het formulier in en stuur deze naar  
onze whatsapp (06 - 58 96 99 07)  of stuur hem per e-mail  
naar marketing@vriesia.nl.
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Hoe werkt het?
Elke actieperiode uploaden 

wij de folderacties naar de 

applicatie. Standaard zijn deze 

allemaal zichtbaar voor uw 

klant. Voor het begin van een 

actieperiode kunt u bepalen 

welke acties u wel of niet aan 

uw klant wilt tonen. Als u niets 

doet komen alle acties in de 

applicatie te staan. 

Naast de folderacties die wij in 

uw applicatie zetten is het ook 

mogelijk om eigen acties in de 

applicatie te plaatsen.  

Dit kunt u eenvoudig zelf doen 

en geeft u echt de mogelijk- 

heid te sturen  en lokaal te 

 ondernemen op basis van  

het assortiment in uw winkel.

 

Voor wie is het?
Deze actie-applicatie is voor 

al onze folderdeelnemers. Om 

gebruik te kunnen maken van 

deze functionaliteit moet u 

zich dus inschrijven voor onze 

folderuitgaven. De kosten van 

de folders zijn inclusief het 

drukken en verspreiden van  

de folder en inclusief  

promotiepakket en winkelex-

emplaren. Daarnaast mag u  

gebruik maken van deze 

 handige actie-applicatie.

Ook handig 

Mocht u ineens geen voorraad 

meer hebben van een bepaalde 

actie en/of de bestelperiode  

is verlopen, dan kunt u de 

acties zelf tussendoor uitzet-

ten. Zo zorgt u voor optimale 

communicatie door uw folder 

te combineren met het  

dynamische karakter van  

deze actie-applicatie.

Direct inschrijven? Vul het formulier in en stuur deze naar  
onze whatsapp (06 - 58 96 99 07)  of stuur hem per e-mail  
naar marketing@vriesia.nl.

Deze actie-applicatie is een geweldige aanvulling  
op uw folder. Uw klant kan niet alleen de huidige 
acties bekijken maar ook de acties van de komende 
periode, eventueel aangevuld met uw eigen acties.  
 
Natuurlijk wordt ook de actiefolder nog steeds 
enorm gewaardeerd, maar in combinatie met de  
actie-app heeft u zowel offline als online een  
perfecte manier om uw acties te communiceren.  
 
Het zorgt bij de consument voor een constante  
impuls dat ze bij uw drogist moeten zijn. 

Digitale ondersteuning met 
uw eigen actie-applicatie!

U ontvangt bij uw inschrijvingn een handleiding zodat u eenvoudig aan de slag kunt met de applicatie.
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Wat krijg ik voor dit bedrag: 

De foldertarieven zijn inclusief: Drukken, 

Verspreiden, Winkeloplage, Promotiepakket 

en Social Media uitingen. De oplage die wij 

verspreiden bestaat uit het aantal brieven-

bussen binnen uw postcodegebied en een 

vaste winkeloplage van 100 stuks. Uw tarief 

baseren wij ook op deze oplage.

Belangrijke wijziging t.o.v. 2021:  

In verband met opgelegde restricties vanuit 

de verspreider, is het niet meer mogelijk om  

u een persoonlijke indruk aan te bieden als  

uw oplage is lager dan 10.000 stuks. Uw 

adresindruk komt standaard, samen met  

die van andere ondernemers, op de achter- 

zijde van de folder. Natuurlijk letten wij er 

(zoveel mogelijk) op dat u niet samen met  

een concurrent op de folder staat. Is uw 

oplage wel 10.000 stuks of meer dan kunt  

u natuurlijk voor een eigen naamindruk 

kiezen.  U betaald € 50.- extra voor deze 

persoonlijke naamindruk.

Folderkosten per oplage:

1.000 stuks € 99

Oplage* Prijs

2.000 stuks € 166

3.000 stuks € 231

4.000 stuks € 284

5.000 stuks € 330

6.000 stuks € 354

7.000 stuks € 385

8.000 stuks € 392

9.000 stuks € 405

10.000 stuks € 340

10.000 stuks + eigen indruk € 390

*De oplage die wij drukken en verspreiden is het aantal  
beschikbare brievenbussen binnen uw postcodegebied.  
Tik-, zet- en/of drukfouten voorbehouden.

26 folderuitgaven en een gloednieuwe 
actie-applicatie. Uw online en offline  
actiecommunicatie voor het jaar 2022.

Zelf kiezen waar u aan meedoet
Kies uw ideale promotieplanning uit onze 26  

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 scherp tarief.

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 kan) optimalisatietips. 

U bepaalt zelf of u deze wel of niet wilt inzetten. 

Promotiepakket
Het promotiepakket bestaat uit: 2 stoepbordposters 

(verschillende) en schapvermelding van 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.-

*U kunt uw inschrijving aanpassen tot de maandag van de week voorafgaand aan de 
week dat u de acties moet bestellen. Dit in verband met het drukken van de folder 
en de inkoop van de goederen bij onze leveranciers. Na deze datum is het niet meer 
mogelijk om aan een folder deel te nemen of te annuleren.




