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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.

DM-kaarten winnen terrein

In de zomer sturen we steeds minder ansichtkaarten. Vooral op 
regionaal niveau worden postkaarten echter steeds vaker ingezet  
om een doorgaans zonnige DM-boodschap over te brengen.

A
nsichtkaarten raken in de 
vergetelheid. Tegenwoordig 
stuur je via je smartphone 
de zonnige groeten van je 

vakantiebestemming aan al je Facebook-

‘Kleine moeite, 
groot plezier’

Minder overtuigend
Automobielbedrijf Martin Schilder speelde in op de zomertijd 
door via een ansichtkaart met een herkenbare vakantievisual 
Service Saturday aan te kondigen. De autodealer deed op de 
achterzijde van de kaart zijn best om het aantrekkelijk te 

maken om je auto vakantieklaar te laten maken. Kennelijk was 
voor deze actie een adressenbestand aangekocht, want mijn 
gegevens kunnen niet uit het klantenbestand komen. En dan 
is zo’n uitnodiging toch minder overtuigend …

Beoordeling: ✓✓✓✓✓
Personalisatie: 
Standaard NAW-gegevens met komma tussen postcode en plaats, dat is onjuist. Geen persoonlijke aanhef.
Call to Action: 
Duidelijke oproep om via internet een afspraak te maken voor gratis service, kortingen en een zomerse attentie.
Timing: 
Kaart kwam (te) kort voor Service Saturday binnen.
Geslaagd: 
De boodschap komt attent over.
Minder geslaagd: 
Geen klantrelatie met het autobedrijf.

werken. Er is meer aandacht voor, de 
boodschap blijft beter hangen en een 
kaart wordt veel minder snel wegge-
gooid dan een digitale boodschap. De 
DM-kaart wint aan populariteit, zo lijkt 
het. Zeker regionale MKB’ers zetten dit 
medium meer in om hun klanten te be-
reiken. Dat bleek uit het aantal kaarten 
dat afgelopen zomer in Hoofddorp op 
de deurmat plofte. pM

vrienden. En die kunnen daar dan 
ook nog eens op reageren. Toch is de 
kaart nog geen voltooid verleden tijd. 
Zeker voor het overbrengen van korte 
DM-boodschappen blijkt een kaart te 
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Beoordeling: ✓✓✓✓✓ 
Personalisatie: 
Via een etiket gericht aan de bewoners van het adres. Dat  kan beter, maar dan moet je wel over klantgegevens beschikken.Call to Action: 
Een scherpe aanbieding, een tas vol Hollands Brood  voor bijna de helft van de prijs.
Timing: 
In de laatste schoolvakantieweek in de regio.  
De actie liep nog een week langer door.
Geslaagd: 
Een warme (bakkers)boodschap. Bijzonder voor dit soort  ondernemers, waardering daarvoor.
Minder geslaagd: 
Afzenderadres staat er twee keer op, dat hoeft niet.  De kaart kwam ook beschadigd over.

Beoordeling: ✓✓✓✓✓ 
Personalisatie: 
NAW-gegevens rechtstreeks op kaart geprint.  
Geen persoonlijke aanhef.
Call to Action: 
Niet specifiek, is ook niet het doel van de kaart,  
ook al worden er wel groene K-dootjes gepromoot. Timing: 
Perfect, op de valreep van de vakantieperiode.
Geslaagd: 
De boodschap geeft je een ‘zin in vakantie’-gevoel  
en je kent enkele mensen op de voorzijde,  
dat is heel persoonlijk.
Minder geslaagd: 
De kaart kwam licht beschadigd over.

Tekst Peter Zwetsloot

Altijd verrassend
Op de kaart van ProComm kun je ieder jaar de klok gelijk 
zetten. Kort voor de eerste landelijke schoolvakantieweek 
wenst het hele team je een super zomervakantie toe. Alle 
medewerkers staan altijd weer verrassend op de kaart afge-
beeld en hebben zelf ook zin in vakantie, zo te zien. Dit jaar 
combineerde ProComm de voorjaarsboodschap met de aan-
kondiging dat zij steeds groener worden. Dat was aan de 

omgeving op de kaart goed te zien. Ieder jaar weer geeft de 
kaart uit Barneveld je een lekker gevoel en dat is knap. De 
kaart wordt digitaal gedrukt. Dat is te zien aan de beschadigin-
gen veroorzaakt door de sorteersystemen bij PostNL. Dat is te 
voorkomen door de kaart na het printen te laten voorzien van 
een lamineerlaag. Dan komt de boodschap, ook voor knies-
oren, nog fraaier over.

Welkom thuis
Bakkerij Gorthuis heeft gewacht tot aan het einde van de 
vakantie om een kaartje te sturen. Op een originele manier 
worden alle ‘lieve buurtbewoners’ welkom thuis geheten. De 
boodschap was helder. Na de Franse croissants en Italiaanse 
focaccia’s was het weer tijd voor dagelijks Hollands brood. 
De bakker maakte er meteen maar een forse aanbieding van. 
Dat gaat er na een dure vakantieperiode bij de meeste land-

genoten wel in. Het was inderdaad drukker dan normaal.  
Of kwam dat omdat iedereen weer terug was van vakantie? 
Hoe het ook zij, het kaartje kwam sympathiek over. Jammer 
dat er een ‘goedkoop’ adresstickertje als adressering is gebruikt. 
Dat kan beter, weten wij. Maar ja, de bakker weet nog steeds 
niet wie ik ben en waar ik woon, terwijl ik daar al meer dan 
een kwart eeuw klant ben…


