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Direct mail review
Mits goed uitgevoerd is en blijft Direct Mail een 
interessante manier om klanten te trekken en te 
binden. Daarom bespreken we ieder nummer 
mailings die de aandacht trekken.

Gepersonaliseerde services voor leden

Op de koffi e in Haarlem

Nespresso heeft het koffi edrinken wereldwijd veranderd. Ook 
in ons land, het land van pondspakken gemalen koffi e, zijn 

de koffi ecapsules populair. Inmiddels staan er van het merk, dat 
in 1986 op de markt kwam, wereldwijd miljarden koffi emachi-
nes. Wie zo’n machine koopt, kan zich aanmelden voor de 
Nespresso Club. Leden daarvan profi teren van gepersonaliseerde 
services, belooft de nieuwe website. Dat klopt, want met enige 
regelmaat vallen er A5-kaarten op de mat met exclusieve aanbie-
dingen. Zoals een uitnodiging voor de opening van de nieuwe 
boutique in Haarlem. Inderdaad gepersonaliseerd en in dit geval 
ook geregionaliseerd. Want het zal niet de bedoeling zijn dat heel 
Nederland in Haarlem op de koffi e komt, is mijn inschatting.

Leve de DM-kaart

BEOORDELING  ✉✉✉✉✉
AANBOD: Exclusieve aanbiedingen voor leden Nespresso Club.
DOELGROEP: Nespresso koffi edrinkers.
GESLAAGD: Als je de kaarten ziet, krijg je trek in koffi e. Smaakpapil-prikkelend.
MINDER GESLAAGD: Het afzenderadres staat op de verkeerde plaats, dat hoort 
linksboven in plaats van rechtsonder.

In direct mail lijken kaarten aan een 
comeback bezig. De boodschap komt 
letterlijk in huis, is direct, beeldend 
en vaak een springplank voor meer 
informatie online. Er valt dan ook 
steeds vaker een DM-kaart op de 
mat. Dat is opvallend, zeker in deze 
tijd, waarin online communicatie 
de overhand heeft. Een DM-kaart 
is blijkbaar  een goed middel om je 
onderscheiden en past bovendien goed 
in moderne multichannel-toepassingen. 
Kortom de DM kaart is nog lang niet 
dood, want ook voor dit soort kaarten 
geldt: ‘Kleine moeite, groot plezier!’
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Tekst Peter Zwetsloot

Verkeerde boodschap, verkeerde doelgroep 

Welkom thuis 

Kom je na een heerlijk ontspannen vakantie samen met je vriendin 
op het Griekse eiland Kos weer thuis, ligt er een ‘welkom thuis’-

kaart van Arke op de mat. Goed bedoeld, maar de boodschap: ‘Wij 
hopen dat u heeft genoten van uw beregezellige vakantie bij kidsclub’, 
is niet aan de juiste persoon gericht. De ex-vakantieganger is net twin-
tig en de knuffelbeeractiviteiten van de Barkie Kids Club ontgroeid. 
De plank misgeslagen, ofwel de verkeerde boodschap gericht aan de 
verkeerde doelgroep. Jammer, want met een kaartje na een behouden 
thuiskomst, krijg je zin in de volgende vakantie, toch?

BEOORDELING  ✉✉✉✉✉
AANBOD: Op de hoogte blijven van aantrekkelijke acties en het allerlaatste 
nieuws over Barkie Kids Club.
DOELGROEP: Klanten die via de reisorganisatie recent vakantie gevierd 
hebben.
GESLAAGD: Het idee is goed.
MINDER GESLAAGD: De uitvoering mislukt.

PostNL voelt zich niet te groot om excuses aan te bieden en dat 
siert de grootste post- en pakketbezorger van onze land. Enige 

tijd terug legden de pakketbezorgers het werk neer en weigerden zij 
een aantal dagen op rij om pakketten te bezorgen. Vervelend als 
uitgerekend voor het pakje waar jij op zit te wachten maar niet 
wordt aangebeld. Er zijn ergere dingen, maar leuk is het allerminst. 
Dat realiseert ook PostNL zich, die na de wilde stakingsactie een 
kaartje stuurde met: ‘Onze excuses’. Voor het ongemak kon je via 
postnl.nl/excuus met een persoonlijke code een gratis tijdschrift 
bestellen. Zeer attent en een tijdschrift is geen ‘belstuk’. Dat gaat 
gewoon door de brievenbus.

BEOORDELING  ✉✉✉✉✉
AANBOD: Een gratis tijdschrift voor het ongemak.
DOELGROEP: Alle geadresseerden waar pakketten te laat bezorgd zijn.
GESLAAGD: Komt sympathiek, verrassend en ook wel 
‘pijnverzachtend’ over.
MINDER GESLAAGD: De aanleiding voor het maken van excuses.

PostNL biedt tijdschrift aan voor het ongemak

Onze excuses
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Verzekeraar Reaal heeft een hele attente en 
persoonlijke manier ontdekt om klanten een 

hart onder de riem te steken, geluk te wensen of op 
een andere manier aandacht te geven. Het recept is 
al jaren beproefd en werkt nog steeds: ‘Een kaartje, 
kleine moeite, groot plezier’. Medewerkers van Reaal 
kunnen hun klanten een kaartje sturen, zonder dat 
zij daarvoor naar de winkel hoeven. Zij kunnen 
online in een kaartenwinkel hun bestelling plaatsen, 
die door PostNL bezorgd wordt. Het is een nauwe-
lijks tijd vragende inspanning om loyaliteit van 
klanten te honoreren en de binding beter te maken. 

Holland Casino Friday Night Out

Niet te missen feest

BEOORDELING  ✉✉✉✉✉
AANBOD: Een live-optreden van Frans Duijts en genieten van de 
spanning van het spel.
DOELGROEP: Klanten van Holland Casino.
GESLAAGD: Heldere boodschap, in één oogopslag duidelijk waar het 
over gaat.
MINDER GESLAAGD: Alleen gepersonaliseerd op het naw-gedeelte, daar 
valt meer mee te doen, zoals bijvoorbeeld een persoonlijke aanhef, in 
plaats van ‘Geachte gast’.

Het is een gok, maar Holland Casino durfde het wel aan om 
Frans Duijts in te zetten om klanten enthousiast te krijgen voor 

de speciale avond Friday Night Out. Hoe maak je dat wereldkundig? 
Gewoon met een A5-kaart met prominent zichtbaar een afbeelding 
van de volkszanger. Ook in de meegedrukte postzegel kwam dat 
beeld terug. Op de kaart stonden verder alle redenen om het feest 
niet te missen vermeld. Zo kreeg je voor het entreegeld van € 15,00 
een speeltegoed van € 10,00 en mochten vaste klanten, zogenaamde 
Favorites-gasten, gratis naar binnen om te spelen of te genieten van 
een live-optreden van Frans Duijts. Voor elk wat wils.

Reaal stuurt kaarten uit online kaartenwinkel

Kleine moeite, groot plezier

BEOORDELING  ✉✉✉✉✉
AANBOD: Persoonlijke boodschap.
DOELGROEP: Klanten van Reaal.
GESLAAGD: Zeer persoonlijk en actueel.
MINDER GESLAAGD: De kaart ondervindt wel concurrentie 
van andere kaarten gestuurd door personen, (nog) niet van 
bedrijven.

Kleine moeite, groot plezier
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