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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.

Mensen verrassen die iets extra’s verdienen

Even Apeldoorn Bollen

Als je de postkaart ziet, weet je direct wie de afzender is. 
Dat is knap. Zelfs nu de bekende reclameslogan is verbas-

terd tot ‘Even Apeldoorn Bollen’, is duidelijk dat de kaart 
gestuurd is door Centraal Beheer. De boodschap is ludiek en 
ook direct duidelijk. De ontvangers van de kaart kunnen met 
behulp van een actiecode via www.evenapeldoornbollen.nl 
een persoon nomineren, die wel eens iets extra’s verdient. 
Die maakt kans op een doos heerlijke Even Apeldoorn Bollen. 
De verzekeraar wil op deze manier duizend mensen verrassen. 
Een sympathieke actie, met voor uitverkorenen smakelijke 
gevolgen. Op de kaart zelf wordt niet over verzekeringen 
gesproken. Op de website zelf wordt natuurlijk wel geprobeerd 
om de geadresseerde te verleiden om aan het einde van het 
jaar met de ziektekostenverzekering over te stappen naar de 
Apeldoorns verzekeraar.

Verrassende mailings

BEOORDELING:  ✉✉✉✉✉
PERSONALISATIE: NAW-gegevens.
CALL TO ACTION: Ga naar de speciale website en vul uw actiecode in.
TIMING: Perfect, direct na Sinterklaas, in de aanloop naar de feestdagen 
en aan het begin van de periode dat ziektekostenverzekeraars 
overstappers voor het einde van het jaar op hun hand proberen te 
krijgen.
MAILPACK: Postkaart 155 x 110 mm.
GESLAAGD: Leuke actie, sprekende kaart en heldere boodschap.
MINDER GESLAAGD: Eigenlijk niets, gewoon een pakkende mailing.

Een direct mailing werkt beter als hij de 
ontvanger verrast. Dat doen bijgaande 
voorbeelden zeker, zij het niet allemaal 
in positieve zin.
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Direct mail review

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds zet, net als veel 
andere goede doelen, direct mail in om fondsen te 

werven. Een logische verklaring daarvoor is dat zij zich richten 
op doelgroepen in de hogere leeftijdscategorieën, die regelma-
tig niet zijn aangesloten op het wereldwijde web. Het Wereld 
Kanker Onderzoek Fonds ging zover om deze actie te bestem-
pelen als jaardonatie. En dat terwijl de geadresseerde geen 
donateur is. In de houterig geformuleerde brief wordt aange-
nomen dat dit wel zo is en wordt de geadresseerde verschil-
lende keren op opdringerige wijze aangesproken (bijna gesom-
meerd) om de jaarlijkse bijdrage maar snel over te maken. 
Daarvoor is brief aan de bovenzijde voorzien van een doorlo-
pende machtiging en aan de onderzijde van een acceptgiro. 
De geadresseerde is in dit geval kort voor ontvangst van de 
bedelbrief overleden. Dat kon het fonds niet weten, omdat 
de persoon in kwestie niet is geregistreerd bij het Nationaal 
Overledenenregister van de Stichting Postfi lter. Dit soort 
mailingen stimuleren om daar wel snel werk van te maken.

Qurrent past klassieke DM-trucs toe

Appels en peren
BEOORDELING:  ✉✉✉✉✉
PERSONALISATIE: Bijna overal, in het 
adresveld, op de persoonlijke Q-card, in de 
tekst op de aangehechte antwoordkaart 
en in de remindermailing.
CALL TO ACTION: Kies voor de schoonste 
energie van Nederland.
TIMING: De hoofdmailing een maand en 
de remindermailing twee weken voor het 
verstrijken van de actieperiode.
MAILPACK: Hoofdmailing: envelop, brief 
met afscheurbare antwoordkaart, een 
bijsluiter en een antwoordnummer 
envelop. De remindermailing is uitgevoerd 
als uitklapbare selfmailer.
GESLAAGD: De mailing straalt energie uit, 
zet je aan het denken over het milieu en 
speelt in op je gevoel dat je er ‘iets’ mee 
moet doen.
MINDER GESLAAGD: De vergelijking tussen 
appels en peren is leuk bedacht, maar 
wordt niet goed uitgelegd.

Het nieuwe energie bedrijf Qurrent, een initiatief van de 
Stichting DOEN, het Klimaatbureau en de Natuur- en 

Milieufederaties, probeert in een wervingsmailing uit te 
leggen hoe je appels met peren kan vergelijken. Op de 
envelop zijn beide fruitstukken in fris groen afgebeeld, in de 
brief zelf staat alleen de appel en is de vraag: ‘Appels met 
peren vergelijken…waarom zou je?’ Verdere uitleg van het 
thema ontbreekt. Daar gaat het kennelijk ook niet om, want 
Qurrent belooft overstappers gratis groene stroom, een fi kse 
korting op het jaarverbruik en nog veel meer.
Ook in de remindermailing van enkele dagen later stonden 
de appel en de peer en de vraag: ‘vergelijkt u nog steeds 
appels met peren…?’ Jammer, want de mailing heeft alles in 
zich, klopt en straalt energie uit. Alleen het thema met de 
appel en de peren,valt in dit geval ver naast de boom.

Jaarlijkse donateuractie Kankerfonds 

Opdringerige toon

BEOORDELING:  ✉✉✉✉✉
PERSONALISATIE: Op het adresdeel van de brief, op de doorlopende machtiging, op 
het acceptgirodeel en in de aanhef. Jawel, de geadresseerde is in dit geval inderdaad 
een geachte heer. 
CALL TO ACTION: Betalen jaardonatie
TIMING: Tussen kerst en jaarwisseling Mailpack: Envelop, wikkelslag gevouwen brief 
met geperforeerde delen, antwoordnummer envelop en A6-formaat bijsluiter over 
alcohol en kanker
GESLAAGD: De gegevens in de database kloppen helemaal.
MINDER GESLAAGD: Volstrekt onsamenhangend, weinig inspirerend, opdringerig en 
kan direct bij het ‘oud papier’.
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Tekst Peter Zwetsloot

Nuon-mailing ‘Exclusief voor Ondernemers’

Saaie missers

Net als de Staatsloterij doet ook energiereus Nuon via 
direct mail een poging om vroegere klanten opnieuw 

te binden. Daarin wordt het paardenmiddel ‘U krijgt van 
ons fl inke korting’ maar direct van stal gehaald. Ook wordt 
als argument ‘Exclusief voor Ondernemers’ aangehaald en 
dat terwijl de vroegere aansluiting / klantrelatie toch echt 
particulier was. Kennelijk is er in de databases bij Nuon iets 
niet helemaal goed gegaan, want de adressering is op de 
persoon en niet op de, op hetzelfde adres gevestigde, 
onderneming gericht. De mailing zelf blinkt uit in saaiheid 
en de brief met een bijlage productvoorwaarden en infor-
matie over contract en tarieven nodigen allerminst uit om 
van A tot Z gelezen te worden. Laat staan om opnieuw, of 
dat nu zakelijk of particulier is, klant te worden.

BEOORDELING:  ✉✉✉✉✉
PERSONALISATIE: NAW als adresinformatie en op antwoordkaart. De aanhef ‘geachte 
heer, mevrouw’ maakt duidelijk dat Nuon niet weet of de vroegere klant een man of 
vrouw is.
CALL TO ACTION: Oproep om met ‘mijn bedrijf’ terug te komen bij Nuon.
TIMING: Volgens mailschema, niet specifi ek. Nuon stuurt periodiek mailingen.
MAILPACK: Envelop met brief voorzien van afscheurbare antwoordkaart, twee 
bijlagen en een antwoordnummerenvelop gedrukt in de huisstijlkleuren van Nuon.
GESLAAGD: Eigenlijk niets, zonde van de kosten van drukwerk en porto.
MINDER GESLAAGD: Erg veel informatie, saai, verkeerde doelgroepselectie, kortom 
niet uitnodigend en aantrekkelijk om als klant terug te keren naar Nuon.

De Staatsloterij was begin november al bezig met goede 
voornemens voor 2015. Toen stuurde zij personen die 

in het verleden meespeelden een mailing vol met mooie 
vooruitzichten. Althans voor kopers van de winnende 
loten, natuurlijk. Om de terugkeer extra aantrekkelijk te 
maken, werd een gratis half Oudejaarslot beloofd. Je kon 
die aanbieding op drie manier verzilveren, via de aange-
hechte antwoordkaart, een gratis 0800-telefoonnummer 
of online via www.staatslotterij.nl/gratislot. In de PS-zin 
werd nogmaals op het gemak van automatisch meespelen 
gehamerd en beloofd dat de prijzen direct op uw rekening 
gestort worden. Om dat nog geloofwaardiger te maken, 
was de brief ondertekend door een met naam genoemde 
medewerker, die volgens d e ondertitel ‘Begeleider Prijswin-
naars’ is. Al en met al genoeg redenen voor een goed begin 
van het nieuwe jaar, toch?

BEOORDELING:  ✉✉✉✉✉
PERSONALISATIE: NAW als adresinformatie, op antwoordkaart en in de aanhef van de 
brief.
CALL TO ACTION: Oproep tot automatisch meespelen met de Staatsloterij.
TIMING: Goed, voldoende tijd om op de oproep te reageren en op tijd in het bezit te 
zijn van één of meer oudejaarsloten.
MAILPACK: Envelop en brief in fullcolour bedrukt. Brief voorzien van een afscheurbare 
antwoordkaart. De brief is ook aan de achterzijde opvallend bedrukt. In de mailing is 
een envelop met antwoordnummer bijgesloten.
GESLAAGD: Ziet er verzorgd en overzichtelijk uit. Boodschap komt goed naar voren en 
daar gaat het om.
MINDER GESLAAGD: De envelop had nog beter benut kunnen worden om de 
ontvanger te ‘prikkelen ‘.

Gratis lot voor oude, nieuwe klanten

Mooie vooruit zichten
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