aandacht
Welk premium werkt het best voor u?
Aan welke eisen voldoet een goed relatiegeschenk?
Met welke factoren moet u rekening houden als u premiums inkoopt?

De antwoorden op deze vragen vindt u in dit boekje: de sales promotion wijzer,
checklist voor sales promotion. Een handige gids die helder en overzichtelijk
de doʼs & donʼts in kaart brengt van dit boeiende vakgebied. Zo leest u
bijvoorbeeld wat het juiste momentis voor sales promotionen welke
premiumshet meest geschikt zijnvoor een bepaald doel.
De sales promtion wijzerwordt u aangeboden door Pavlov, specialist in
het uitgeven van boeken voor bedrijven en organisaties.

Pavlov BV
Hoofdstraat 50 | 5109 AD ʼs Gravenmoer
T 0162 220 746 | (06) 287 81 916
Meer weten over
uw boek op maat?
Bel of mailons
voor een afspraak.

E info@pavlovpubliceert.nl
I www.boekenvoormerken.nl
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aandacht

Een handige checklist
voor sales promotion

Laten we eerlijk zijn,we zijnnog steeds dat kind. Dat kind dat zo snel mogelijk door dat
chocolade-ei wil heen bijten om te weten wat er in zit.Dat kind dat een ʻHappy Mealʼ wil
vanwege de gratis cadeautjes. En dat benieuwd is naar wat er nu weer voor bijzondersin
die zak chips zit.
Daarom heeft goede sales promotiondan ook zoʼngroot effect. We zijnallemaal gek
op cadeautjes. We zijner zelfs voor bereid om van ons favoriete merk af te stappen.
Om meer te kopen dan we eigenlijk nodig hebben. En om een nieuw drankje uit te
proberen waarvan we niet weten of we het lekker vinden.Sales promotionwerkt.
Daar is iedereen het over eens. Maar welke actie is nu het best voor úw doel?
Met welk premiumboekt u het beste resultaat? Dat leest u allemaal in deze
SP-wijzer,die u aangeboden wordtdoorPromZ Event en .
Veel leesplezier en veel succes!
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Hoe werkt deze wĳzer?
Over de juiste inzet van sp-middelenzijnboekenkasten vol geschreven. Dit is een extract
uit al die literatuur.De achtergronden en theorieën hebben we weggelaten. En de meest
praktische informatie en interessante wetenswaardigheden hebben we voor u over
gehouden.
De checklist werkt heel eenvoudig.U hoeft zichalleen maar af te vragen wat u precies
wilt bereiken met uw promotie-actie.Wilt u nieuwe klanten overhalen? Wilt u meer uit
bestaande klanten halen? Wilt u klantentrouw belonen of wilt u sales promotioninzetten
als instrument ommerkvoorkeurte bewerkstelligen? Elk doel heeft zijneigen middelen.
De voorbeelden in dit boek dienen ter inspiratie. Het is nooit een uitputtende lijst met álle
mogelijkheden.Bovendien geldt dat creativiteit loont.Hoe meer u zelf bedenkt en hoe
origineler de actie, hoe groter het succes!
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Goede premiums
Het ene premiumis het andere niet. Wat is dan een goed premium?Tja,dat verschilt
per situatie. In het ene geval is een pen perfect, in het andere een cruise.
Over het algemeen geldt dat een premium(of een actie) goed is als:
• De kosten voor u laag zijn,terwijl de gevoelswaarde voor de klant hoog is.
• U er extra omzetmee genereert.
• Het binnen het communicatiethema past en uw boodschap versterkt .
• Het dezelfde uitstraling en kwaliteit heeft als uw ʻechteʼ producten en diensten.
• De klant het lang of vaak gebruikt.
• Het premiumdoor meerdere mensen gebruikt wordt.
• Het spraakmakend is.
• Direct te zien is van welke organisatie het afkomstig is (huisstijl, kleuren).
• Men het premiummet uw merk of organisatie associeert.
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De voordelen van premiums

Wat is het juiste moment voor sales promotion?

Een tijd lang was reclame ʻsexyʼen sales

Een kussen moet van tijd tot tijd even opgeschud worden en zois het ook met uw

promotionniet. Sinds gebleken is dat

marketingstrategie. Daarom is het verstandig om van tijd tot tijd sales promotionin te

sp op veel terreinen een stuk effectiever is, hoor je daar niemand meer over.

schakelen omde verkoop een nieuwe impulste geven. Maar wat is het beste moment?

Uitgekiende acties en originele premiumsscoren nu eenmaal beter. Bovendien geldt:
• Premiums hebben een veel directer effect dan adverteren.

Het ideale tijdstip is lastig te bepalen, maar geschikte momentenzijnonder andere:

• Premiums stimuleren de verkoop. Het uitproberen van een product is vaak de

• Bij de introductie van een nieuw product of service.

beste reclame.
• Premiums met een duidelijk zichtbaar logo werken als een minibillboard.
Dag in dag uit.
• In tegenstelling tot prijskortingen en andere sales promotioninstrumenten
hebben de meeste premiumseen blijvend karakter.
• Premiums kunnen een perfecte aanvulling op uw communicatiethema zijn.

• Wanneer een concurrent met een nieuw product op de markt komt.
• Bij een verbeterde versie van een bestaand product of een verbeterde dienst.
• Wanneer een product of dienst een nieuwe verkoopimpulsnodig heeft.
• Wanneer het nodig is om de klant te informeren.
• Wanneer de verkoop gestimuleerd moet worden.
• Bij een evenement dat uw bedrijf sponsort.
• Bij een jubileum (jubileumboek!).

Overigens is sales promotioneen van de instrumenten in de marketing mix.
Het vult de andere middelen aan, maar kan ze niet vervangen.
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SP-tip 1 | nieuwe klanten werven
U heeft een prachtig nieuw productof een geweldige dienst en u zoekt daar nieuwe
klanten voor.Dan kunt u een aantal dingen doen:
1. Sampling/monsters
U kent ze wel, de kleine proefpakketjes met een nieuw soort chips, muesli of shampoo.
Een uitstekend middelmet maar een minpuntje:als het op is, is het op. En is het dan
voldoende geweest omde volgende keer voor een aankoop te zorgen?
Sampling werkt ook bij diensten. Zoals een eerste opdracht op no cure no pay-basis.
Of een gratis eerste proefopdracht.
2. Kortingen
Een interessante korting of refund trekt een potentiële klant over de drempel omtot
een probeeraankoop over te gaan. Maar net als bij sampling geldt dat het product of de
dienst zichzelf dan in een keer moet bewijzen.
3. Premiums
Als een premiumaantrekkelijk genoeg is kan het iedereen over de streep trekken.
Maar wat is ʻaantrekkelijk genoegʼ? Dat geldt als het premium:
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• Een belangrijke (meer)waarde heeft voor de ontvanger.
• Functioneel of praktisch is.
• Lang of regelmatig gebruikt wordt.
Het voordeel van een premiumboven de eerste twee middelenis dat het als een geheugensteuntje werkt. Het logo of de naam herinnert de gebruiker aan het product of merk.
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SP-tip 2 |Verkoop bevorderen bĳ bestaande klanten
Volgens een oude wet kost het 80% moeite ommeer opbrengstenuit nieuwe klanten
te halen en 20% moeite ommeer omzetuit bestaande klanten te houden.Een belangrijk
doel dus.
1. Prĳskortingen
Meer winst halen uit minder marge.Een handig middel omoude restanten op te ruimen,
maar geen instrument omvaak te gebruiken. De klanten gaan dan wachten op de volgende prijskorting.
2. Bonusdeals
De befaamde ʻ2 halen, 1 betalenʼ en ʻnugratis 20%ʼ acties. Komt goed van pas als u
er een concurrent bij krijgt of als u van oude voorraden af moet.
3. In/on/near pack premiums
Een gratis nieuw scheermesje bij een mannenblad.Een grappig etensbakje bij een pak
kattenvoer.Een receptenboekje bij twee flessen olijfolie.Stuk voor stuk cadeautjes die
van de potentiële klant een echte klant maken.Er zijnvier varianten:
• In-pack:een zak chips met daarin een sticker of kaartje.
• On-pack:een ijsmuts meegesealed op een blik erwtensoep.
• Near pack: een toonbankdisplay met wandelgidsen (bijvoorbeeld bij aankoop van
twee pakken mueslirepen).
• Premium pack: de verpakking is het premium(bijvoorbeeld een beschuitbus of
koekjestrommel).
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SP-tip 3 | Wél een leuk(e) actie/premium, zo min mogelĳk kosten
Een goed premiumlevert altijd meer op dan het kost. Maar soms is het onmogelijk
omdure artikelen weg te geven. Dat hoeft helemaal geen probleemte zijn.U heeft nog
genoeg mogelijkheden.Let daarbij wel op de volgende zaken:
Zorg dat het premiummet uw product, dienst of reclamethema te maken heeft.
Het simpelste voorbeeld is de liniaal als premiumom aan te tonen dat iemand ʻmaatwerkʼ
levert. Maar het kán origineler...
Want hoe origineler u het premiuminzet,hoe effectiever het wordt. Een loepje is bijvoorbeeld leuk om te laten zien dat er geen ʻkleine lettertjesʼ zijn.
Een wedstrijd kunt u zo voordelig maken als u maar wilt. De effectiviteit van zoʼnactie hangt
zeker niet af van de te winnen prijs: het moet vooral leuk zijnom mee te doen.
Voordelige premiums zijnonder andere: aanstekers, balpennen, clips, flessenstops, fotolijstjes, kaarsen, lampjes, loepjes, luciferdoosjes, memoblokken,mokken, mutsen,onderzetters,
openers, potloden,presse-papiers, spiegeltjes, visitekaartdoosjes en waxinelichtjes.
Hoe creatiever u daar mee omgaat, hoe beter ze ontvangen worden door uw doelgroep.
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Tip | de wet van de grote getallen
De prijs van premiums bestaat uit start- en productiekosten. Bij sommige op
maat gemaakte artikelen – zoals, puzzels, kalenders of boeken – zijnde
startkosten relatief hoog,maar de productiekosten laag. Dat betekent dat deze
premiumsbij kleine hoeveelheden niet aantrekkelijk zijn.Maar bij grote aantallen
zijnze vaak juist weer een stuk voordeliger dan andere premiums.
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SP-tip 4 |Premiums die u thematische campagne versterken
Waar is uw organisatie het best in? Wat kunt u als geen ander? Waarin verslaat u de
concurrentie? Wat is uw uniqueselling proposition? Als het goed is komtdit duidelijk
naar voren in uw thematische communicatiecampagne.
Een goede promotiecampagnesluit naadloos aan op het thema uit uw reclames. Het mes
snijdt dan aan twee kanten. Een paar simpele voorbeelden ter inspiratie:
Bent u voordeligerdan uw concurrentie? Wat dacht u dan van een bijzonderespaarpot
als premium? Uw klanten besparen toch? Of wat dacht u van een mooieportemonnee,
waar meer geld in past, omdat ze meer overhouden? Zo simpel kan het zijn.Maar ook
een calculator kan: ʻreken het zelf maar na: we zijnécht goedkoperʼ.
Levert u stipt op tijd? Dan ligt alles wat met klokken,horloges en tijdte maken heeft voor
de hand. Mensen kunnen op u immers de klok gelijk zetten.
Is kwaliteit uw belangrijkste pre? Dan zijnuw klanten mensen die steevast naar het beste
zoeken. Voorhen zou een boek met ʻde beste restaurants, hotelovernachtingen, wijnen,
stedentrips, recepten...ʼ– en ga zomaar door– perfect op zijnplaats zijn.
Heeft u een andere kwaliteit? Een memoblok,memohouder,memorypen of memostick
kan goed van pas komen.Uiteraard om die specifieke kwaliteit goed te onthouden...
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SP-tip 5 | U wilt uw premium mailen
In sommige gevallen is de post de enige mogelijkheid omeen premiumte versturen.
De flessen wijn vallen danaf – tenzijhet écht wat mag kosten en er geld over is vooreen
schokvaste verpakking.Overigens is het niet verstandig om veel exclusieve of breekbare
geschenken via de post te versturen. Al is de kans klein dat er iets mis gaat, als u met
grote aantallen werkt weet u zeker dát er iets mis gaat.
Premiums die door de brievenbus passen en niet snel kapot gaan verdienen dus de
voorkeur.Dat zijner altijd nog genoeg: van cdʼs en dvdʼs en boeken tot en met vulpennen,
make-upsets, klokjes en speelgoed, zoals jojoʼs en spelletjes. Maar er zijnook minder
voor de hand liggende oplossingen:
• (Reis)tassen kunt u zoopvouwen dat ze primain een mailpack passen.
• (Fleece)truien, badstof en andere textielsoorten kunt u vacuüm zuigen,zodatze klein,
licht en mailbaar worden.
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• Al eens gedacht aan opblaasbare premiums?
• Er zijnbedrijven die spellen op maat maken.Veel van die spellen passen perfect in
een mailpack.
• Elk mailmomentbetekent opnieuw aandacht. U kunt de zending dus ook splitsen in
een drietrapsmailing.
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SP-tip 6 |U wilt iets over uw product vertellen via een actie

SP-tip 7 |Een voordelig product en een exclusief premium

Goede sales promotionheeft een veel groter effect dan verkoopbevorderingalleen.

Ziet u ook vaak mooie premiumsdie helaas voor uw product of dienst te duur lijken?

U kunt er ook iets over uw product of dienst mee vertellen. Dat kan al door uw slogan

Geen nood,er zijnoplossingen. Maar hoe zorgtu dat u met voordelige producten toch

duidelijk leesbaar op het premiumte zetten. Maar er is meer mogelijk:

een duur premiumkunt aanbieden? Het lijkt onmogelijk,maar het kan.Bijvoorbeeld via:

• Een prijsvraag is een uitstekende methode.Zoals: ʻOns bedrijf is de voordeligste,

• Een wedstrijd: de beste inzendingenwinnen het cadeau.

maar dat willen we in de toekomst ook blijven.Bedenk daarom een methode waardoor
we zo kunnen bezuinigen dat we nóg goedkoper kunnen worden...ʼ
• Uw heeft een product dat gezondis. Maak een receptenbundel waarin u naast de
lekkerste gerechten ook nog allerlei belangrijke gezondheidsclaims opneemt.
• Uw product kan niet kapot? Geef een premiumdat ook niet kapot kan: ʻonsproduct

• Loten: elke verpakkingkrijgt een actiecode. Een deel van die codes geeft recht
op het geschenk.
• Een spaaractie: laat uw klanten genoeg streepjescodes verzamelentotdat de incentive
rendabel wordt. Eventueel met bijbetaling.
• Een dubbele verpakking: gratis bij twee/drie/vier pakken.

is net zo duurzaam als...ʼ
• Uw product of organisatie komtuit een bepaald land? Een prachtige kalender met
fotoʼs uit dat land is altijd welkom!
• Een light product? Geef een meetlintje omuw klanten zelf te laten meten hoeveel
ze zijnafgevallen.

Bij diensten geldt uiteraard hetzelfde:
uw klanten sparen dan punten bij elke opdracht,
zodat ze daar uiteindelijk een mooie beloning
voor terug krijgen.
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Wist u dat...?
Al in de Middeleeuwen deelden timmerliedenhouten staven uit waar hun naam
op was gekrast. Die staven werden in de muurgestoken, zodat ze als kapstok
konden fungeren voor wapens of kleding. Sales promotionpremiumsavant la
lettre dus.
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SP-tip 8 | U wilt kosten besparen en een maximaal effect
Klinkt mooi,toch: kosten besparen, maar ook een maximumaan resultaat? En het is
makkelijker dan u denkt: joint promotion.Er wordt veel te weinig gebruik van gemaakt.
En dat terwijl het voor een belangrijke krachtenbundeling en kostenbesparing zorgt.
Zoals bij een samenwerking tussen...
Een zorgverzekeraaren een sportschoolketen: korting op een abonnement op de
sportschool en een gratis (sport gerelateerd) premium.Beide partijen winnen...
Een cosmeticamerk en een drogisterijketen: een ideeënwijzer met make-upen
huidverzorgingstips.Gemak voor de een, store-traffic voor de ander.
En zois er nog veel meer mogelijk.IT-bedrijvenmet softwareleveranciers, reisbureaus
met vliegtuigmaatschappijen, fastfoodketens met bioscopen, uitzendbureaus met banken.
Met wie zouu kunnen samenwerken?
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SP-tip 9 | U wilt vooral merk-of naamsbekendheid
Als u een mooipremium– voorzienvan uw logo – uitdeelt, met een lange bewaarwaarde
weet u zeker dat de ontvanger uw naam voorlopig niet zal vergeten. Maar een incentive
met een kortere gebruikswaarde kan ook effectief werken om naamsbekendheid
te genereren.
Niet voor niets behoren pennen tot de meest succesvolle premiums.Hoe lang doet
iemand met een pen? En hoe vaak wordt iemand met het logo opdie pen geconfronteerd? Dat geldt uiteraard voornog veel meer sp-artikelen.
Kijkt u eens in uw eigen huis of kantoor: welke premiumsheeft u zelf al jaren?
Zou zoʼncadeautje ook niet voor uzelf werken?
Concerten, manifestaties, zomerstranden,stations: overal waar veel mensen bij elkaar
komen werken duidelijk zichtbare artikelen zoals petjes, tassen, ballonnen, mutsen of
sjaals als uiterst effectief reclamemedium.Zeker als er ook televisieopnames gemaakt
S P-WĲZER | PAVLOV

worden en er fotografen aanwezig zijn.
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SP-tip 10 | Het premium moet in of op het pak passen
Het voordeel van een in-of on-packpremiumis dat uw klanten hun beloning meteen
bij aankoop al hebben. Ze hoeven niet te wachten of te sparen. Dat maakt het extra
aantrekkelijk en vergroot de kans op succes. Een nadeel is dat sommigepremiumsuit de
winkel gestolen worden, zonderdat het product wordt gekocht – al kán ook dat soms zijn
voordelen hebben: wanneer het premiumreclame maakt voor uw merk.
Ideale on-of in-pack premiums zijn:
• Cdʼs, dvdʼs en luisterboeken
• Stickers
• Puzzels
• Kleine spelletjes
• (Mini)pockets, (stads)wandelgidsjes, verhalenbundeltjes
• Receptenkaarten
• Cadeaubonnen
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SP-tip 12 | Op maat gemaakte campagnes
Het is mogelijk dat u door tientallen catalogi van relatiegeschenken bladert en beurzen
afloopt, maarnog steeds niets vindt wat precies bij u past. Waarschijnlijk leent uw situatie
zichdan het best voor een op maat gemaakte actie.
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Niet alleen actiemarketingbureaus, maar ook leveranciers van premiumskunnen vaak
diverse cases laten zien van op maat gemaakte acties. Misschien lenen die zichook wel voor
uw organisatie. Waarom zouu proberen het wiel opnieuw uit te vinden? Als het werkt dan
werkt het. En als u de actie niet kent, dan is hij voor uw klanten waarschijnlijk ook nieuw.
Nog beter is het uiteraard om u doordie cases te laten inspireren. Zo kunt u een
campagne die al eerder gedaan is helemaal aanpassen aan uw omstandigheden.
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SP-tip 13 | ʻAmbushʼ SP
Heeft u altijdal gedroomdvan televisiereclame? Of een advertentie op de voorpaginavan
een belangrijke krant? Maar heeft u daar het budget (nog) niet voor? Dan is ʻambushspʼ
wellicht een oplossing voor u.Het werkt heel eenvoudig. U zorgt voor een mooi,grappig,
ludiek maar in ieder geval opvallend premiummet uw logo er op. Dit deelt u vervolgens
uit op plekken waar persfotografen en televisiecameraʼs op af komen.Bijvoorbeeld bij
grote evenementen of manifestaties zoals:
• Koninginnedag
• Openluchtconcerten
• Oud & Nieuw
• (Muziek)festivals
• Braderieën en jaarmarkten
Nationale media zijndaarbij uiteraard altijd welkom, maar regionale kunnen vaak nog een
stuk interessanter zijn.Nog kleiner van schaal kan ook: bijvoorbeeld door deze truc op
een vakbeurs te hanteren.
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SP-tip 14 | Een jubileum

SP-tip 15 | Internet

Een jubileum is een uitstekend momentom uzelf,maar ook uw klanten in het zonnetje

De komst van internet heeft sales promotionalleen maar makkelijker gemaakt.

te zetten.Immers:wie jarig is trakteert. Bovendien gaat er een sterke boodschap uit van

Tochwordt de website nog lang niet altijd ingezet bij een actie. Niet alleen helpt het

een jubileumactie: ʻwijbestaan al een tijdje en het gaat goedʼ.Dat straalt vertrouwen en

mediumde actie ondersteunen, de actie zorgter ook voor dat uw site beter bezocht wordt.

kwaliteit uit.

• Een wedstrijd of actie? U hoeft de voorwaarden niet meer uitgebreid opde verpakking

Er zijnverschillende middelen die zich bij uitstek lenen voor een jubileum:

• Een wedstrijd in de vorm van een computergame is vaak goed om uw doelgroep

of in een dm-briefte zetten. Een simpele verwijzing naar de website is voldoende.
• Een jubileumactie: een op maat gemaakte actie eventueel met prijsvraag,waarin
u uw jubileum duidelijk communiceert.
• Jubileumkorting: bestaat u vijftien jaar?
Geef dan tijdelijk 15 procent korting.
• Een jubileumboek:natuurlijk het ideale aandenken
bij een jubileum:een mooie uitgave over uw merk,
met de historie, de hoogtepunten en anekdotes

over uw product of merk kwijt te kunnen.
• Op internet kunt u mooie 3-D afbeeldingen van een premiumlaten zien.
• Wat dacht u van een incentive dat men kan downloaden? Zoals een verhaal uit een
luisterboek of mp3.
• U kunt zorgendat er in de actieperiode elke dag iets nieuws op het web te beleven is,
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uit het verleden.

urenlang aan uw site gekluisterd te houden.
• De mogelijkheden zijn eindeloos. En op de site is er voldoende ruimte om informatie

zodat men u dagelijks opnieuw bezoekt.

• Voor belangrijke klanten: een bijzondere
fles wijn of whisky uit het jaar van oprichting.
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SP-tip 16 | Kleine aantallen
Zeker voor retailpromotiegeldt dat het aantal prospects en klanten beperkt is.
Dat betekent dat de kwantiteit van het aantal premiumsafneemt, terwijl de kwaliteit
alleen maar beter wordt.Zoʼn premiummag wat kosten, want het kan ook heel
wat opleveren. Populaire premiums zijnin zoʼngeval:
• Golfsets
• (Vouw)fietsen
• Elektronica: audio, video,navigatiesystemen, hartslagmeters, computer hardware
• Gadgets: mp3 pennen, laserpointers, draagbare tvʼs,cameraʼs
• Horloges en klokken
• Koffiemachines
• Wijnpakketten
• Exclusieve lederwaren
• Kleding

34

35

SP-tip 17 | Grote aantallen
Voor organisaties die een grote doelgroep hebben en dus veel premiumsuit moeten
delen gelden heel andere wetten. Hier treedt de wet van de grote getallen in werking.
Dat betekent dat:
Op maat voor uw merk gemaakte cdʼs en dvdʼskunnen relatief heel goedkoop worden.
De startkosten zijnhoog,maar dalen exponentieel naarmate u meer exemplaren laat
maken.Hetzelfde geldt voor speciaal voor uw organisatie geschreven vakantiebundels,
receptengidsen en alle andere soorten boeken. Bij grote aantallen kan de stuksprijs van
een mooie full-colouruitgave onder een euro uitkomen, terwijl de winkelwaarde minstens
het tienvoudige zou zijn.
Bestaande bestsellers kunt u in uw eigen editie cadeau geven. Voorzienvan uw logo en
eventueel zelfs met een speciaal katern over uw bedrijf.
U kunt een spel laten maken, helemaal afgestemd op uw organisatie. In uw huisstijl en
S P-WĲZER | PAVLOV

volgens uw wensen. Zowel bordspelen als interactieve internetgames.
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SP-tip 18 | Checklist
Is het premiumrendabel vanuit een sp-perspectief? Dat is een belangrijke vraag die
verder reikt dan de prijs alleen. Een op het eerste gezichtnet niet lucratieve actie kan in
tweede instantie toch zijnvruchten afwerpen. Als hulpmiddelbij uw beslissing heeft u hier
een checklist met enkele vragen die u misschien helpen in het beslissingsproces.
• Kan de actie de thematische campagne versterken?
• Zou ik er als klant zelf aan meedoen?
• Geeft u er productinformatie mee?
• Zal het tot (genoeg) probeeraankopen leiden?
• Is het (voldoende) omzetbevorderend?
• Heeft het gegarandeerd de juiste kwaliteit?
• Past het bij (de uitstraling van) uw organisatie?
• Zou er een joint promotion van gemaakt kunnen worden?
• Is een nog mooiere maar duurdereversie misschien beter als u er een spaaractie
van maakt?
• Bereikt u er veel mensen mee?
• Is het spraakmakend?
• Is het genoeg herkenbaar als een premiumvan uw organisatie?
• Heeft het premiumeen lange bewaar- of gebruikswaarde?
• Kan de handling misschien eenvoudiger?
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SP-tip 19 | Let op...
Valt uw prijsvraagonder de kansspelenwet? Is het voor uw merktoegestaan omeen
promotie-actiete richten op kinderen? Is het toegestaan omuw geschenk via de post
te sturen? Voldoet uw actie aan de regels van het Commissariaat voor de Media?
Kunt u dit geschenk als farmaceut zomaarnaar een arts of specialist sturen?
Zoals elke bedrijfstak is ook de promotiebranchegebonden aan wetten. Dat betekent
dat niet iedere actie zomaaris toegestaan en dat er regels zijnvoor het uitdelen van
relatiegeschenken.
In sommige gevallen kunnen die regels nog behoorlijk lastig zijn.Raadpleeg daarom uw
leverancier van te voren en vraag naar de eisen en voorwaarden die aan uw actie
gesteld worden.
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Van wie krĳgt u dit boek?

Pavlov is specialist in op maat gemaakte jubileum-en sales promotionuitgaven en kookboeken. Veel en vaak gelezen premiums die u door ons kunt laten
maken en waarin u uw verhaal kwijt kunt.Want iedere organisatie of bedrijf heeft iets
bijzonderste vertellen. Of dat nu bij het 50 of 100 jarig bestaan is of bij de introductie
van een nieuw product of dienst.
Wij bedenken, schrijven, illustreren en geven uw boek vormprecies zoals u dat wilt.
U krijgt daarmee een bijzonderpremiumdat u uw medewerkers, klanten en relaties
cadeau kunt doen of dat u kunt inzetten bij een spaaractie.
De afgelopen tien jaar maakten wij onderandere boeken voor KLM, Center Parcs,
OHRA, de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal, Grolsch,Histor,Bacardi/
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Martini,AEGON, VSB-Bank, TwynstraGudde, Gall & Gall, Vitae, Merck, Sharp en Dohme,
HTM Personenvervoer,FHV-BBDO, Seagram, Centraal Beheer, Roche ConsumerHealth,
Nederlandse Spoorwegen, Verkade,Pickwick, Stichting Max Havelaar en vele anderen.

42

43

Het ideale premium?
Natuurlijk zijnwe bevooroordeeld.We hoeven dus niet eens te zeggen wat volgens
ons het ideale premiumis. Maar neem nou deze uitgave als voorbeeld. Handig toch?
En toegankelijk. Wedden dat u het bewaart?
Of bladert u eens door het aanbod in een boekwinkel. Wedden dat u minstens
tien titels zo mee naar huis wilt nemen? Dat geldt ook vooru. En voor uw doelgroep.
Dat is de kracht van dit medium.Maar ze bieden meer voordelen. Zo zijnze:
• Voordelig te produceren in grote oplagen.
• Effectief en veelzijdig.
• Het ideale aandenken bij een jubileum.
• Uitstekend af te stemmen op uw thematische campagne.
• Een ideaal mediumom productinformatie in kwijt te kunnen.
• Prima te gebruiken in een joint promotionactie.
• Geschikt voor een succesvolle spaaractie.
• Duurzaam: ze blijven lang bewaard.
• Ook te maken voor in- en on-pack actie.
• Eenvoudig qua handling.
• Voor elk doel inzetbaar.
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Colofon
ʻDe SP-Wijzerʼ is een uitgave vanPavlov
Productie en realisatie | Pavlov
Tekst | Jan Paul Schutten
Vormgeving | Kees Zwaan,Bob van der Plas
Pavlov BV
Hoofdstraat 50 ʻs Gravenmoer
info@pavlovpubliceert.nl
www.jubileumboeken.nl
www.pavlovpubliceert.nl

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzijelektronisch, mechanisch, door fotokopieën,
opnamen,of enige andere manier,zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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