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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.

Folder op Spotta.nl & in Spotta app
Creëer een groter bereik onder consumenten.
Plaats folders en flyers op het online Spotta
platform.
Op Spotta.nl komt élke folder en flyer altijd onder
de aandacht van geïnteresseerde folderlezers. Want
Spotta.nl is het grootste aanbiedingenplatform van
Nederland waar consumenten in één oogopslag en
per categorie alle nieuwe folders kunnen bekijken.
Juist door folders of flyers offline én online in te
zetten, versterk je de boodschap en zorg je ervoor
dat deze extra opvalt.

In het kort
•	De nieuwste folders van alle winkels altijd binnen handbereik van de consument.
•	Geavanceerde zoekfunctionaliteiten: zoeken naar winkels, folders, specifieke producten, aanbiedingen en
een filter op postcode.
•	De consument bewaart zijn favoriete reclamefolders in ‘Mijn favorieten’ en ontvangt wekelijks zijn persoonlijke
folderselectie per e-mail.
•	Uitgebreide winkelinformatie per winkelformule en per vestiging: adresgegevens, openingstijden en een link
naar de eigen website.
•	Producten en aanbiedingen in de folder kunnen direct gelinkt worden naar de webshop.

Met Spotta bereik je meer
zakelijk.spotta.nl
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•

Consumenten kunnen de folders al op zondag lezen.
Elke maand opnieuw ruim 615.000 unieke bezoekers en gemiddeld 6 miljoen folderviews.
Je bereikt óók de consument die de fysieke folder niet ontvangt.
Je genereert directe conversie naar de eigen webshop door het plaatsen van een link bij de producten.
Vergroot je bereik onder consumenten.

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’.
•	Als het de eerste keer is dat jouw folder bij Spotta online komt te staan, lever je maandag voor 13.00 uur éénmalig
de gevraagde informatie in de ‘Aanleverspecificaties online folders’ aan voor het aanmaken van een winkelpagina.

Bijzonderheden
•	Naast het online plaatsen van de folder zijn er nog veel meer mogelijkheden om de folder of aanbieding op het
online platform onder de aandacht te brengen.
•	Met Bannering, Weekend Deals en Topposities garandeer je extra zichtbaarheid en genereer je een mooie aanvulling
op het bereik van de fysieke folder!

Relevante documenten
•	Aanleverspecificaties online folders

