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INSPIRATIEKRANT OVER UW KLANT
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Veel ondernemers mailen niet per post omdat dit te duur zou zijn. Wij van Varenhof vinden dat onzin. Een e-mail die 
niet aankomt of alleen maar ergernis opwekt of wordt weggeklikt, is ook zonde van de energie en het geld. Hebben 
wij makkelijk praten? Ja! Want wij kunnen verzending van uw postale mailing zó voordelig inkopen dat we u maar 
liefst 40% korting kunnen bieden op de gangbare posttarieven. Hoe dat kan, doen wij u in een persoonlijk gesprek 
haarfi jn uit de doeken. Om even een tipje van de sluier op te lichten: wij hebben met postbedrijf Sandd dermate 
goede afspraken, dat u daarvan optimaal meeprofi teert. Laat ons uw mailing ‘ns uitrekenen. Tien tegen één dat we 
zaken gaan doen. ■

Niet meer denken in postzegels maar in e� ect!

MAILING? 40% BESPAREN OP PORTI

Mailen 
Meest e� ectief bij Varenhof
Direct mail heeft zin zolang u die 
maar niet in het wilde weg rond 
stuurt maar op naam en adres. Dat 
blijkt uit de laatste cijfers die daarover 
beschikbaar zijn. Steeds meer consu-
menten stellen uw gepersonaliseerde 

mailing op prijs. Vaak hebben ze dat  
liever dan een computer mail. Wie 
de mail uitbesteedt aan  Varenhof is 
boven dien van een hoop rompslomp 
af. We zorgen voor een op vallende 
 direct mail, juist geadresseerd en  direct mail, juist geadresseerd en 
voorzien van adequate  informatie. voorzien van adequate  informatie. 
De resultaten? 32% van de ont-De resultaten? 32% van de ont-
vangers stelt geadresseerd drukwerk vangers stelt geadresseerd drukwerk 
op prijs. In 87% van de gevallen wordt op prijs. In 87% van de gevallen wordt 
uw mailing daarom ook gelezen. 23% uw mailing daarom ook gelezen. 23% 
van de ontvangers onderneemt van de ontvangers onderneemt 
 actie. 13% gaat naar aanleiding van  actie. 13% gaat naar aanleiding van 
uw  direct mail een winkel of site be-uw  direct mail een winkel of site be-
zoeken of via internet op zoek naar zoeken of via internet op zoek naar 
uw webshop. Ons advies: verzend uw webshop. Ons advies: verzend 
uw  direct mail niet zelf. Laat Varenhof uw  direct mail niet zelf. Laat Varenhof 
meedenken met het concept. Heeft u meedenken met het concept. Heeft u 
al een goed idee? Praat er eens met al een goed idee? Praat er eens met 
ons over. Dan helpen we u om ons over. Dan helpen we u om van 
uw direct mail een nog groter succes uw direct mail een nog groter succes 
te maken. ■

Met Varenhof 
bereikt u 
uw doelgroep
Een succesvolle mailing moet 
 voldoen aan drie eisen: 
1. Hij moet nieuws bevatten dat 

voor de doelgroep aantrekkelijk is;
2. De vormgeving moet aantrek-

kelijk zijn; 
3. En dan het meest belangrijke: de 

listing. Dus, de juiste adressen en 
namen, initialen en titulatuur van 
de ontvanger. 

Volgens de onderzoekers Baden en 
Curry bepaalt vooral de listing het 
succes van de mailing. Wilt u effec-
tief mailen? Laat ons dan de adressen 
verzorgen. Want Varenhof beschikt 
over adressen van hoge kwaliteit. 
Het gaat om relevante gegevens van 
 organisaties en bedrijven die daad-
werkelijk een vestigings plaats  hebben; 
geen brievenbusonder nemingen. 
Dat is een verschil met andere bulk-
adressenbestanden die vaak holding-
adressen, brievenbus- of postbus-
nummers bevatten. Zo verhoogt 
Varenhof het effect van uw mailing. ■

Wetenschappelijk onderzoek: zenders van mailings NIET geïnteresseerd in ontvanger…

Persoonlijke mailing 

Varenhof schiet met scherp! Varenhof:  funmail 
(en geen junkmail)
Funmail is mail die een ontvanger 
graag ontvangt. Het tegenover-
gestelde is junkmail; die gaat ogen-
blikkelijk in de prullenbak.  Varenhof 
verzorgt uitsluitend funmail. Origi-
neel, met krachtige teksten, goede 
slogans, attractieve vormgeving en 
de juiste boodschap. Van eerste 
idee tot uitwerking, drukken en 
 bezorging op het juiste adres. ■

Varenhof:  funmail Varenhof:  funmail 

Uit onderzoek blijkt dat ontvangers van zowel digitale als papieren mailings de inhoud in minder dan een seconde 
‘scannen’. Binnen enkele tellen besluit men de boodschap weg te klikken of in de prullenmand te deponeren. De 
reden hiervan is vaak dat de mail vanuit het standpunt en de visie van de zender is ontwikkeld. Dat maakt de mailing 
onpersoonlijk en minder attractief voor de ontvanger. 

gegevens en kan daarom voor u een gegevens en kan daarom voor u een 
uiterst effectieve mailing verzorgen. uiterst effectieve mailing verzorgen. 

E� ect verhogen
Het effect van de mailing kan  Varenhof Het effect van de mailing kan  Varenhof 
met vele procenten verhogen. Door met vele procenten verhogen. Door 
bijvoorbeeld een gadget mee te bijvoorbeeld een gadget mee te 
 sturen. Mailings zonder een cadeautje  sturen. Mailings zonder een cadeautje 
of hebbedingetje hebben een  bereik of hebbedingetje hebben een  bereik 
van 48%.  Als u een aardigheidje mee-van 48%.  Als u een aardigheidje mee-
stuurt dan stijgt het bereik zelfs tot stuurt dan stijgt het bereik zelfs tot 
81%.  Veel zenders van een direct mail 81%.  Veel zenders van een direct mail 
denken dat het effect wordt verhoogd denken dat het effect wordt verhoogd 
door nog eens een extra brief mee door nog eens een extra brief mee 
te sturen. Uit cijfers blijkt te sturen. Uit cijfers blijkt dat 19% van 
de ontvangers dat helemaal niet ap-de ontvangers dat helemaal niet ap-
precieert. Mailt u zonder brief, dan precieert. Mailt u zonder brief, dan 
stijgt de waardering voor uw mail stijgt de waardering voor uw mail 

naar 49%. Ontvangers van direct mails 
 hebben een hekel aan lange teksten.  hebben een hekel aan lange teksten. 
Een  mailing met veel tekst vindt 44% 
van de ontvangers onprettig. Een 
 mailing met weinig tekst mag rekenen 
op sympathie van 68% van de ont-
vangers. Dat geldt in mindere mate 
voor langere teksten in kranten zoals 
deze. Dat komt omdat de meeste 
mensen gewend zijn om de krant te 
lezen! ■

Slechts 17% van alle mailings houdt 
rekening met de omstandigheden van 
de ontvanger. 87% van alle mailings 
gaan over een product en gaan niet in 
op de eventuele behoefte van de ont-
vanger. Dit blijkt onder andere uit een 
onderzoek van de  Rijksuniversiteit 
Groningen, gedaan door dr. Jannie 
Hoekstra. Zij concludeert dat zenders 
van direct mails geen fl auw benul heb-
ben van de omstandigheden van de 
ontvangers. Slechts 1% van de ontvan-
gers krijgt een mailing die inspeelt op 
bijvoorbeeld de levensfase waarin de 
ontvanger verkeert. Denk daarbij aan 
geboorte, huwelijk, pensioen, verhui-
zingen, een nieuwe baan en derge-
lijke. Varenhof beschikt wel over deze lijke. Varenhof beschikt wel over deze lijke. Varenhof beschikt wel over deze 

Niet van streek door Autoweek
Het gezaghebbende blad Autoweek wil natuurlijk meer abonnees en deed 
daarom een fl inke direct mail actie, die Varenhof mocht verzenden. Het ging 
om 15.000 mailings, waarvan Varenhof de postale afwikkeling voor haar 
 rekening nam. ■
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Voor het midden- en kleinbedrijf is 
 gepersonaliseerde direct mail een 
 middel met de hoogste response. Dat is 
de mening van Kees Vlot,  directeur van 
KRB Reclame in Barneveld. Voor klant 
Kuijt Women &  Menswear in Barneveld, 
Epe, Hoogeveen en  Kootwijkerbroek 
produceert dit  bureau regel matig 
 persoonlijke  mailings met acties, aan-
biedingen en evenementen. Vlot:  
 ‘Direct mail past voor de modebranche 
uit stekend binnen de communicatiemix 
van het mkb. Kuijt adverteert, verstuurt 
digitale nieuwsbrieven en completeert 
dat met  mailings. Varenhof print deze 
 direct mails in met adressen en actie-
codes. De response op deze mails is 

Colofon
VARENPOST is een uitgave van Varenhof bv

Redactie:  Nico de Haan/Remco de Reus
Teksten:  Dick W.A. Maes Broekema
Realisatie:  Varenhof/Broad Harderwijk

©Varenhof

Compleet met drukwerk

Wie verzorgt uw 
mailing? Varenhof
Hoe maakt u een mailing die 
 werkelijk effect sorteert?  Zodanig 
dat u een onmiddellijke stijging 
van de verkoop of webbezoek 
 constateert? Het  enige antwoord 
is: met  Varenhof. Samen met onze 
vele  relaties in de creatieve sector 
 zorgen we voor een aansprekende 
aanpak, we  regelen het drukken, 
 kopen adressenbestanden voor u 
aan,  vouwen, hechten, sealen en 
verzenden. En als u wilt meten we 
ook de response. Bel Nico de Haan 
of Remco de Reus voor een fi jn 
 gesprek over uw mailing! ■

Veel bedrijven hebben tijdens de afgelopen crisis maar mondjesmaat ge-
communiceerd met hun klanten. Wel is er veel gebruikgemaakt van ‘gratis 
media’, zoals e-mail, Twitter, Facebook en Linkedin. Het nadeel van deze 
media is, dat ze vluchtig zijn. Dat geldt vooral voor e-mails. Veel ontvangers 
van e-mail ervaren overvolle mailboxen met reclame als irritant en klikken 
deze naar de elektronische prullenbak. 

De crisis voorbij, 7% meer reclamebestedingen

Laat van je horen

Kortom: het wordt absoluut tijd 
om weer eens op originele wijze 
van u te laten horen, bijvoorbeeld 
via  direct mail. Steeds meer onder-
nemers en ondernemingen doen 
dat. Het bewijs? Het eerste halfjaar 
van 2014 stegen de reclamebeste-
dingen met 7%, waarbij vooral de 
fi nan ciële dienstverleners de groot-
ste stijging op hun naam brachten. 

Daarbij nam direct mail een belang-
rijke plaats in. Andere opvallende 
stijgers zijn de sectoren brandstof 
en energie, was- en reinigingsmidde-
len; en overheid en educatie. Zit uw 
branche er nog niet bij? Zorg er dan 
voor dat u één van de eersten bent 
die uw  afnemers op originele wijze 
gaat aanspreken. Varenhof helpt u 
daarbij. Bel ons voor een gesprek! ■

zeer hoog. Het effect ervan merken we 
onmiddellijk in de winkel’. Het devies 
van Vlot voor het mkb is dan ook een 
goed adressenbestand aan te leggen en 
‘daarmee je voordeel te doen’.  Omdat 
een direct mail per post aankomt en 
niet tussen huis-aan-huis drukwerk 

zit, wordt het ook als heel persoonlijk 
ervaren. ‘De response is dan ook veel 
hoger dan van huis-aan-huis drukwerk’. 
Overigens geldt dit niet alleen voor 
mode, maar ook voor andere detail-
handelszaken die hun klant zo per-

Directeur Remko de Vries van Kuijt is 
het daar volledig mee eens. Hij zegt 
ervan: ‘Onze klanten waarderen het 
enorm om persoonlijk geadresseerde 
post van Kuijt te ontvangen. De ene 
keer een uitnodiging voor een mode-
show, de andere keer een leuke aan-
bieding. Uiteraard moet je wel een 
aantrekkelijke boodschap hebben in je 
mailing, maar de respons is altijd hoog. 
Ik heb het idee dat bij direct mailing 

■

Ingewikkelde mailing 
gevouwen en geprint
Sommige mailings moeten het qua attractiviteit hebben van de uitvoering. 
Zo ook de mailing van een automerk die maar liefs zesmaal moest worden 

■

zeer hoog. Het effect ervan merken we 

post van Kuijt te ontvangen. De ene 
keer een uitnodiging voor een mode-

zeer hoog. Het effect ervan merken we zeer hoog. Het effect ervan merken we 

 gesprek over uw mailing! 
Ik heb het idee dat bij direct mailing 
onze klant zich ook ‘persoonlijk’ voelt 

niet tussen huis-aan-huis drukwerk 
handelszaken die hun klant zo per-
soonlijk zouden moeten benaderen. 

mailing, maar de respons is altijd hoog. 
Ik heb het idee dat bij direct mailing 
onze klant zich ook ‘persoonlijk’ voelt handelszaken die hun klant zo per-

soonlijk zouden moeten benaderen. 

Ik heb het idee dat bij direct mailing 
onze klant zich ook ‘persoonlijk’ voelt 
uitgenodigd.’ ■

Veel bedrijven hebben tijdens de afgelopen crisis maar mondjesmaat ge-
communiceerd met hun klanten. Wel is er veel gebruikgemaakt van ‘gratis 
media’, zoals e-mail, Twitter, Facebook en Linkedin. Het nadeel van deze 
media is, dat ze vluchtig zijn. Dat geldt vooral voor e-mails. Veel ontvangers 
van e-mail ervaren overvolle mailboxen met reclame als irritant en klikken 

Daarbij nam direct mail een belang-
rijke plaats in. Andere opvallende 
stijgers zijn de sectoren brandstof 
en energie, was- en reinigingsmidde-
len; en overheid en educatie. Zit uw 
branche er nog niet bij? Zorg er dan 
voor dat u één van de eersten bent 

Wurth: 
Vouwen, 
plakken en 
wrappen

Met 30.000 klanten en 100.000 artikelen is Wurth dé internationale handel Met 30.000 klanten en 100.000 artikelen is Wurth dé internationale handel Met 30.000 klanten en 100.000 artikelen is Wurth dé internationale handel 
in montage- en bevestigingsmateriaal en wereldwijd marktleider. Naar al die in montage- en bevestigingsmateriaal en wereldwijd marktleider. Naar al die in montage- en bevestigingsmateriaal en wereldwijd marktleider. Naar al die in montage- en bevestigingsmateriaal en wereldwijd marktleider. Naar al die 
 Nederlandse klanten verzond Varenhof een mailing. Het drukwerk voor de  Nederlandse klanten verzond Varenhof een mailing. Het drukwerk voor de 
maandaanbiedingen wordt plano aangeleverd. Varenhof vouwt het, plakt de maandaanbiedingen wordt plano aangeleverd. Varenhof vouwt het, plakt de 
mailing dicht en ‘wrapt’ deze ook. Met het laatste wordt een omslagje bedoeld mailing dicht en ‘wrapt’ deze ook. Met het laatste wordt een omslagje bedoeld 
waarmee de mailing wordt gesloten. waarmee de mailing wordt gesloten. ■

Wurth: 
Vouwen, 

wrappen

 ge vouwen. Dat was nog niet alles: op de achterkant van het fraaie drukwerk 
moest ook nog eens naam en adres van de ontvanger worden ingeprint. ■

De crisis voorbij, 7% meer reclamebestedingen

Vouwen, hechten, sealen en 
verzenden?
Service voor drukkerijen
Heeft u een drukkerij? En wilt u de Heeft u een drukkerij? En wilt u de 
beste kwaliteit en zekerheid voor beste kwaliteit en zekerheid voor 
vouwen, hechten, sealen en ver-
zenden van uw drukwerk? Wacht 
dan niet langer en vraag een vrij-
blijvende offerte op bij Varenhof. We 
komen graag met u tot zaken. ■

Vrachtwagen erbij…
We hadden al een grote vracht-We hadden al een grote vracht-We hadden al een grote vracht-
wagen… maar ja, als het drukker wagen… maar ja, als het drukker wagen… maar ja, als het drukker 
wordt, dan heb je er nóg een  nodig. wordt, dan heb je er nóg een  nodig. wordt, dan heb je er nóg een  nodig. wordt, dan heb je er nóg een  nodig. 
Daarom hebben we het spaar-Daarom hebben we het spaar-Daarom hebben we het spaar-Daarom hebben we het spaar-
varken maar eens omgedraaid en varken maar eens omgedraaid en varken maar eens omgedraaid en varken maar eens omgedraaid en 
een gloednieuwe gekocht. Het is een een gloednieuwe gekocht. Het is een een gloednieuwe gekocht. Het is een een gloednieuwe gekocht. Het is een 
opvallend vervoermiddel  geworden, opvallend vervoermiddel  geworden, opvallend vervoermiddel  geworden, opvallend vervoermiddel  geworden, 
maar toch representatief. Heel maar toch representatief. Heel maar toch representatief. Heel maar toch representatief. Heel 
 belangrijk, omdat we natuurlijk ook  belangrijk, omdat we natuurlijk ook  belangrijk, omdat we natuurlijk ook  belangrijk, omdat we natuurlijk ook 
voor u (gaan) rijden. voor u (gaan) rijden. ■Palmolive: 

monsterlijke mailing
Hoe krijg je vrouwen aan een nieuwe ontspannende douchecrème. Het 
 antwoord: door een proefmonster te presenteren. Varenhof plakte het  antwoord: door een proefmonster te presenteren. Varenhof plakte het 
 monster in een uitdagend foldertje, dat breed is verspreid.  monster in een uitdagend foldertje, dat breed is verspreid. ■

Direct mail Kuijt Mode schoolvoorbeeld
voor midden- en kleinbedrijf

  Kees Vlot, directeur KRB Reclame
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