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Het blad op het
handige weekendformaat
Geachte mijnheer, mevrouw
Elke doelgroep bereiken
Er zijn natuurlijk heel veel mensen die online kopen. Zeker de jongere generatie.
Maar er is ook altijd nog een doelgroep (de oudere generatie) die het liever in de winkel koopt. en liever een
krant leest, zoals het het plaatselijke krantje. Ook adverteren in een krant of flyer heeft dus weldegelijk zin.
en levert u potentiële klanten op.
Adverteren doet begeren
Dit zinnetje is het sluitstuk van een oud grapje dat wij, toen we jong waren, elkaar gniffelend vertelden. Maar dit zinnetje houdt nog altijd een keiharde waarheid in: de consument koopt steeds minder op basis van traditie of gewoonte.
Dagelijks worden vele artikelen gekocht die niet op het boodschappenlijstje voorkwamen. Dat zijn de impulsartikelen.
Andere producten worden gekocht omdat men inhaakt op een actie, met de gedachte dat deze nog wel van pas zullen
komen. Naar aanleiding van advertenties stapt de consument over op andere winkels, zoals naar nieuwe prijsboksers.
Kortom: de slag om de consument is in volle gang.

Adverteren doet informeren
Advertenties geven consumenten informatie over assortimenten
van producten, prijzen en verpakkingen. Maar vooral: wáár ze
te koop zijn. Vele artikelen, die alweer een tijdje vergeten waren
worden weer gekocht omdat ze geadverteerd werden. Denkt u
ook eens aan de seizoenverkopen, aan mode en trends!

TRIANGEL bereikt uw klanten
TRIANGEL, al jaren een begrip bij adverteerders in de regio, bereikt elke veertien dagen een groot aantal potentiële
klanten. Het blad met informatie, redactionele artikelen en advertenties heeft een oplage van maar liefst 5.000 stuks.
TRIANGEL wordt gratis bezorgd in Ankeveen, ’s-Graveland, Kortenhoef en het Bachkwartier in Hilversum. Een blad,
waar u in moet staan.
Binnenkort geven wij u even een belletje om u een interessante aanbieding te doen. U kunt natuurlijk ook zelf bellen:
' 035-6561359 of ons mailen: * drukkerij.klapbrug@planet.nl
In de bijlage vindt u de advertentietarieven
Hoogachtend,
jirek

Drukkerij de Klapbrug
Coby Oosten
Drukkerij De Klapbrug
Ook voor kwalitatief drukwerk in alle kleuren. Met een persoonlijke benadering voor het op maat uitvoeren van al
uw wensen. Flexibiliteit is gegarandeerd. Zelfs spoedopdrachten kunnen wij uitvoeren. Vraag naar onze scherpe
offertes. Ook bedrukken wij t-shirts (ook per stuk) met uw logo en naam van het bedrijf, promotiemateriaal en
nog veel meer...... Vraag naar de mogelijkheden.

