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De doelgroep
Onder de naam Rejoice felicitatiedienst richt de firma N.A.W.plus Direct
Marketing Diensten zich op consumenten die iets te vieren hebben in verband met
een speciale gebeurtenis. Door middel van een uitgebreid dienstenpakket en een
trefzeker promotie medium biedt Rejoice felicitatiedienst u een uitstekend middel
om een nieuwe doelgroep te bereiken.

Het product
Naar aanleiding van een feestelijke gebeurtenis zoals een huwelijk, geboorte,
verhuizing of een jubileum wordt een digitaal cadeau (boek, magazine,
muziekfragment, etc.) aangeboden. De aanvragen worden verkregen via de
website www.rejoice.nl. Ideële organisaties en commerciële dienstverleners
kunnen via onze site gericht adverteren, producten tonen, leads verwerven en
informatie over de consument krijgen door middel van analyses op de database.
Doel is gerichte aanbiedingen te doen die aansluiten bij de wensen en
verwachtingspatronen van de consument.

Welke felicitatie gebeurtenissen onderscheiden wij:
1. Geboorte

: uitbreiding huishouden1, specifieke producten nodig.

2. Verhuizing

: verplaatsing huishouden fysiek, veel nieuwe
producten nodig.

3. Huwelijk

: vorming nieuw huishouden, veelal voor het eerst
aanschaf producten.

4. Huwelijksjubileum : mijlpaal in een huishouden, veranderende
interesses, veel vrije tijd en hoog inkomen.
1

71% van de huishoudens hebben al een of meer kinderen bij deze geboorte
(bron eigen database).
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Het profiel
Uit een data-analyse2 op ons bestand hebben wij onderstaand profiel van de
doelgroep kunnen samenstellen.
Profielanalyse:
Welstand
Opleidingsniveau
Gezinsfase
Leeftijd indicatie
Soort woning
Particulier autobezit
Zakelijk autobezit
Lees gedrag
Functies

Interesse beleggen
Computergebruik
Sparen
Muziek
Goede doelen gevers

Gemiddeld en boven gemiddelde inkomens
Gemiddeld opgeleid / oververtegenwoordiging van hoger
opgeleiden
Veel grote gezinnen met jonge kinderen
Jonge kinderen tot 4 jaar relatief veel vertegenwoordigd /
oudere kinderen tot 17 jaar
Relatief veel koopwoningen
Veel gezinnen met 1 auto, oververtegenwoordigd:
Peugeot en Volkswagen
Veel koop via bedrijf en veel lease-auto’s
Gemiddeld tot extreem veel opinie en management
bladen, financiële bladen en christelijke bladen
Werkzaam in het middenkader en bij de overheid
Oververtegenwoordigd zijn: directeuren, eigenaren, vrije
beroepen en boeren en tuinders.
Er wordt door de doelgroep meer dan gemiddeld belegd
Veel gezinnen met complete PC
Relatief veel wordt gespaard bij de bank
Doelgroep luistert veel naar klassieke muziek en
kinderrepertoire
Geeft met regelmaat zeer veel aan diverse goede doelen

Lifestyle-analyse:
Vakanties
Actief beoefende sporten
Hobby’s en interesses

Veel zomervakanties en korte trips in Nederland
Surfen, volleybal en schaatsen
Natuur, uitstapjes in eigen land, tuinieren, handwerken,
doe–het-zelf, kerkbezoek, bakken en vrijwilligerswerk
Aanschaffrequentie boeken Oververtegenwoordiging van kopers van 5 of meer
boeken per jaar
Hebben abonnement op
Elsevier, Intermediar, Autovisie, Kijk, Beter,
Gezondheidsnieuws, Ariadne, Ouders van nu, Knip
Mode, Kinderen en diverse christelijke bladen
Abonnement op dagbladen
Het Financiële Dagblad, Reformatorisch Dagblad en het
Nederlands Dagblad
Abonnement op RTV bladen Met name EO Visie
Lifestyle profiel
Luier gezinnen en religieus geïnspireerde gezinnen
Opvallend
Nemen niet deel aan kansspelen, lezen veel, relatief veel
gezinnen van 5 of meer personen, maken veel gebruik
van diensten van de bank en de doelgroep telefoneert
meer dan gemiddeld

2
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Analyse uitgevoerd door WDM Geo-marktprofiel op de eigen database.
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De deelname mogelijkheden
Deelname met een digitaal cadeau.
Wij bieden u de adresgegevens (NAWTE) van de aanvragers aan indien u een
product met een toegevoegde waarde aanbiedt om te kunnen downloaden. De
aanvrager kan het cadeau gratis downloaden. Te denken valt aan een digiboek, Emagazine of muziek files. Deelname is verder kosteloos.

Deelname met een leadvraag
Een beperkt aantal leadvragen van organisaties (max. 5) kunnen worden
opgenomen in de aanvraagformulieren op de website. Van de aanvragers die “ja”
of “misschien” op uw vraag hebben aangegeven ontvangt u de adresgegevens. Dit
zijn opt-in gegevens die u vervolgens per email, telefoon of per post verder kunt
benaderen. Kostprijs is € 250 initieel en € 2,50 per lead. Dus no cure no pay.

Adverteren op de site.
Met banners of hyperlinks kunt u de specifieke doelgroep(en) heel gericht
bereiken. Prijzen op aanvraag vanwege de vele keuzemogelijkheden.

Aanvullende diensten:
• Adressenhuur
Door middel van de database kunt u uitgebreid selecteren en profiel-analyses
maken en vervolgens adressen van uw potentiële doelgroep huren.
• Telemarketing
Na toezending van digitaal cadeau kan er met behulp van telemarketing, het
BMNR in acht nemend, een telefonische follow up aan gekoppeld worden.
• Enquêtes
Wij kunnen voor u gericht onderzoeken, analyseren en rapporteren.
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De specificaties
• Elke vier weken ontvangt u de adresgegevens van de aanvragers.
• Uw deelname kan ieder moment ingaan.
• De felicitatiedienst behoudt zich het recht voor producten niet op te nemen of
aanpassingen te wensen omdat dit in strijd kan zijn met de
verwachtingspatronen van de consument of ter handhaving van de kwaliteit en
uitstraling van de aangeboden digitale cadeaus.
• NAWplus blijft eigenaar van de adresgegevens. U mag de verkregen
adresgegevens niet verhuren of verkopen aan derden.
• Genoemde prijzen zijn exclusief 21 % BTW.

Uitkomsten enquête
De hierna volgende informatie is de uitkomst van een korte enquête die wij
hebben verzonden naar diegenen die in ons bestand stonden. Doel van de enquête
is een beeld te vormen van de waardering bij de aanvrager ten aanzien van de
aangeboden cadeaus. De respons op deze enquête was 28,20%. Dit biedt
voldoende zekerheid ten aanzien van representativiteit en betrouwbaarheid van de
antwoorden. De gemiddelde leeftijd van de respondent is 33 jaar. Respondenten
konden bij het geven van een waardering kiezen uit de range “zeer goed” tot en
met “zeer slecht”.
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De volgende vragen hebben wij gesteld:
1. Wat vindt u van de kwaliteit van de aangeboden cadeaus?
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87,1 % vindt de kwaliteit goed tot zeer goed.

2. Wat is uw algemene indruk?
ALGEMENE INDRUK
80
74

60

Percentage

40

20
16
10
0
zeer goed

goed

redelijk

WAARDERING

In het algemeen (in 84% van de antwoorden) is de indruk goed tot zeer goed.
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