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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.

Foliebedrukking
Jouw communicatieboodschap als eerste in
de spotlights
Spotta heeft een bijzondere ruimte beschikbaar
voor communicatie over je merk of product:
de folie waarin de folders worden verpakt
voor bezorging. Deze folie kun je rondom het
volledige pakket bedrukken met je boodschap.
Hierdoor val je extra op en zullen meer
consumenten je folder lezen.

In het kort
• Het Folderpakket wordt wekelijks verspreid op zondag, maandag of dinsdag.
• De bedrukking komt op de voor- en achterkant van het Folderpakket te staan en is dus niet te missen.
•	Je kunt kiezen voor het bedrukken van de folie in heel Nederland of een deel van Nederland (verspreiding op
regionaal niveau).
•	Je kunt zelf bepalen in welke mate je logo of boodschap gedrukt is op de folie (volledige bedrukking versus deelbedrukking).

volledige bedrukking

deelbedrukking

Met Spotta bereik je meer
zakelijk.spotta.nl

Alle voordelen op een rij
•	Het potentiële bereik van je communicatieboodschap op de folie is wekelijks circa 5,7 miljoen huishoudens.
• Je bent verzekerd van de zeer hoge bezorgkwaliteit van 96%.
• 1 op de 5 consumenten herinnert zich de boodschap op de foliebedrukking.*
• Foliebedrukking zorgt voor 8% extra bereik onder consumenten.*
* Bron: MWM2 onderzoek naar effect bedrukking folie, december 2015

Praktische informatie
• Houd de specificaties voor Foliebedrukking aan.
• Onderstaande leadtimes zijn van toepassing:
- Verspreidweek - 6 weken = plaatsen opdracht & aanleveren ontwerp aan Spotta.
- Verspreidweek - 5 weken = goedkeuring drukproef.

Bijzonderheden
•	Ook met de Coverpositie garandeer je extra zichtbaarheid. Een mooie aanvulling op Foliebedrukking.

Relevante documenten
• Specificaties Foliebedrukking

