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Inhoud
onder het langetermijngemiddelde sinds 
1990. En dus vroegen wij ons af: hoe zit het 
met het vertrouwen van de consument  
in reclame? 

De resultaten van de nieuwe Consumer 
Connection Survey, een onderzoek van 
Profacts volgens de officiële Adtrust methode, 
tonen alvast aan dat er werk aan de winkel is 
voor adverteerders. Maar geen nood: het 
wordt geen deprimerende middag met alleen 
maar rode cijfers. We verzamelden een hele 
reeks straffe sprekers die een optimistische 
boodschap voor u klaar hebben. Daar mag  
u absoluut op vertrouwen.

Een academicus, een marketing goeroe, een 
brand manager,… Het had het begin kunnen 
zijn van een geweldig goeie mop, maar het is 
het begin van de lange lijst met geweldige 
sprekers die we dit jaar mogen verwelkomen 
op Consumer Activation Forum. Nog nooit 
kregen we uit zoveel verschillende hoeken 
zicht op de hedendaagse consument. 

Want hoe gaat het met de Belgische 
consument? Al zagen we vorige maand een 
heel lichte stijging, de indicator van het 
consumentenvertrouwen van de Nationale 
Bank – met betrekking tot sparen, financiën, 
werkloosheid en economie – zit nog steeds 

Voor het 7e jaar op rij verzorgt BD myShopi, samen met partners 
Profacts, AddRetail, RetailDetail en Em de Jong, het namiddag-       
programma in de aanloop naar RetailDetail Night. Sinds vorig jaar 
draagt dit event de naam Consumer Activation Forum, a.k.a. CAF.

Edito
Consumer trust:   
earn it, boost it, keep it

CAF staat voor een boeiende namiddag met cases van retailers en merken, alsook experts 
uit de academische, marketing en onderzoekswereld die hun inzichten delen over de 
hedendaagse consument. Het programma wordt afgesloten met de uitreiking van de 
consumentenprijzen voor de beste "Folder van het Jaar".
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Onderzoek

In tijden waarin zelfs nieuwsberichten en  
wetenschap in vraag worden gesteld – denk 
maar aan fake news en de anti-vax beweging 
– is ook reclame niet immuun voor scepticisme. 
Consumenten laten zich niet zomaar inpakken 
door de eerste de beste advertentie, maar dat 
wil niet zeggen dat ze alle reclamekanalen 
over dezelfde kam scheren.  

In deze context zette marktonderzoeksbureau 
Profacts in opdracht van BD myShopi een  
onderzoek op naar het vertrouwen van de 
consument in verschillende reclamekanalen. 
Daarbij werd nauwgezet de Adtrust methode 
gevolgd, waardoor de resultaten kunnen  
worden weergegeven volgens de officiële 
Adtrust index.

De studie focust enerzijds op de vraag welke 
kanalen door de Belgische consument worden 
vertrouwd voor reclame, en anderzijds op de 
vraag of het vertrouwen in dat kanaal ook het 
activerend vermogen ervan verhoogt.

Het opvallendste en meteen ook meest  
alarmerende resultaat van de Consumer  
Connection Survey is dat reclamekanalen  
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Methodologie 
-  Een representatief staal van de 

Belgische bevolking ouder dan 18 
jaar werd bevraagd tussen 29 
augustus en 12 september 2019. 

-  De bevraging gebeurde via een 
online survey.

-  De grootte van deze steekproef 
bedroeg 1.534.

-  In totaal werden 15 reclame- 
kanalen beoordeeld op 18 
verschillende parameters.

zowat over de hele lijn matig tot slecht scoren 
op de Adtrust Index. Zelfs een relatief zachte 
advertentievorm zoals product placement 
wordt als weinig betrouwbaar ervaren. Enkel 
de niet-intrusieve kanalen zoals reclame in de 
cinema, reclamefolders, mond aan mond  
reclame en advertenties in magazines krijgen 
van de consument een ietwat beter rapport.

Bij folders en magazines maakt het feit dat ze 
tastbaar zijn een groot verschil met digitale 
reclame. De consument geeft aan hiermee 
een bewijs in handen te hebben van bv. de  
actieprijs van een product, en acht het  
blijkbaar nodig om met dat bewijs naar de  
winkel te trekken. 

Is er dan maar weinig vertrouwen in de  
retailer? Marketing & Communication consultant 

Sophie Docx die betrokken was bij het  
onderzoek stelt dat retailers zich helaas  
weinig kunnen veroorloven. “Wanneer de 
consument een bepaalde actieprijs  
niet terugvindt op zijn kassaticket, dan voelt  
hij zich al gauw bestolen. Of dat nu ligt aan  
een verschillend aanbod per winkel of aan  
een voorraadprobleem waardoor de actie 
sneller werd stopgezet, dat zal de consument 
worst wezen.”

-60
—

Online banners 
scoren met  

-60 het 
allerlaagst op  

de Adtrust  
Index

+18
—

Aanbevelingen 
door vrienden  

en familie  
hebben met  

+18 de hoogste 
Adtrust Index

+3
—

De reclamefolder 
is het enige 

andere 
bevraagde 

medium met een 
positieve 

Adtrust index

-38
—

Met een 
Adtrust index 

mediaan van -38 
is er voor alle 

reclame-media  
werk aan  
de winkel

55+
—

Van alle  
consumenten  

staan de  
55-plussers 

het meest kritisch 
tegenover  

reclame 

67%
—

Content van 
influencers wordt 
door 67% van de 
consumenten als 
onbetrouwbaar 

ervaren

OPVALLENDE RESULTATEN

STRONGLY
DISAGREE

STRONGLY
AGREE

54



Onderzoek

Logischerwijze werken de reclamekanalen die 
het meest vertrouwd worden het meest  
aanstekelijk voor de consument om in actie te 
schieten. Aanbevelingen (door vrienden en  
familie) en folders zijn, net als bij de Adtrust  
Index, de enige die op de Action Index niet 
onder nul duiken. Een medium waar je maar 
weinig vertrouwen in hebt, zet je uiteraard niet 
meteen aan tot kopen.  

Volgens Kathleen Van Saet, Marketing Manager 
bij BD myShopi, bevestigen de resultaten dat 
consumentenvertrouwen terecht het centrale 
thema van Consumer Activation Forum werd: 
“Er is werk aan de winkel voor adverteerders. 
De consument staat erg sceptisch tegenover 
zowat alle reclamekanalen, dus het is aan ons 
allen om te bewijzen dat we zijn vertrouwen 
wel degelijk waard zijn." 

 1  Recommendations  2  Ads in folders  3  Ads in the cinema  4  Online reviews  5  Ads in magazines  6  Ads in newspapers 
 7  Ads on the street  8  Ads on the radio  9  Product placement on TV  10  Ads on TV  11  Online ads on social media 

12  Online search ads  13  Online advertising spots  14  Influencers on social media  15  Online banner ads
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Uw omni-channel campagne? Sales@BDmyShopi.com

Een greep uit onze activatiemogelijkheden

Folder Sample Cashback Interactieve folder

Omni-present bij de consument 
met omni-channel activatie
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Interview

Grote Steenweg 15-17 — 9840 De Pinte 
09 244 06 74 — happytohelp@profacts.be 
www.profacts.be 

Is your communication 
consumer proof?

Profacts is a dynamic, 
full-service market 
research agency 
specialised in quantitative 
and qualitative market 
research, dataming and 
neuromarketing research.

Using innovative research 
technology, Profacts 
can test whether your 
communication is easy 
to understand, attractive 
to look at and convinces 
people to buy your 
product or service.
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Koen
Thewissen

Met weareDaniel wil Koen Thewissen de kloof 
tussen de academische en de “echte” wereld 
dichten. Hoe komt het dat deze kloof vaak nog 
zo groot is, vroegen wij hem op de man af.

Daar zijn volgens mij drie redenen voor. De 
eerste is taal: academici spreken vaak een taal 
die voor "leken" moeilijk te begrijpen is. De 
resultaten van academisch onderzoek worden 
zelden "vertaald" in mensentaal. En daardoor 
blijven de conclusies meestal binnen de 
universiteitsmuren. Dat is jammer, want er 
bestaat behoorlijk wat onderzoek dat ook 
buiten een academische context zeer relevant 
en zelfs meteen bruikbaar is. De tweede reden 
voor die kloof heeft te maken met de snelheid 
waarmee de meeste sectoren vandaag 
veranderen. Academisch onderzoek heeft tijd 
nodig. En een vraagstelling die vandaag 
relevant is, is dat bij het beëindigen van het 
onderzoek vaak niet meer. Tot slot leeft in de 
academische context toch nog vaak het 
gevoel dat echt academisch onderzoek best 
ver weg blijft van commerciële spelers. Er 
bestaat een onterechte angst voor 
"besmetting". Ook dat is jammer, want uit zo’n 
samenwerking komen vaak erg interessante 
ideeën voort. 

In verschillende wetenschappelijke domeinen 
is die kloof intussen bijna volledig verdwenen. 
Kijk maar naar de farmaceutische of 
computerwetenschappen. Niemand kijkt nog 
vreemd op wanneer Microsoft of Pfizer een 
onderzoek financieren. Maar in andere 
domeinen - en dan vooral binnen de 
menswetenschappen zoals communicatie-
wetenschappen of psychologie - zijn 
samenwerkingen eerder uitzondering dan 
regel. Daar willen we met weareDaniel dus  
iets aan veranderen. 

Is men zich bewust van deze kloof?

Ja. En het goede nieuws is dat er   -  ook binnen 
de menswetenschappen - een generatie 
academici opstaat die zich steeds vaker de 
vraag stelt hoe een onderzoek zo relevant 
mogelijk kan zijn. Bovendien is er binnen het 
bedrijfsleven en bij de overheid ook een 
toenemende interesse in wetenschappelijke 
onderbouw. 

Hoe pak je het precies aan om de academische 
inzichten om te toveren tot hapklare inzichten 
die je meteen kan implementeren?

Elk project is anders, maar we hebben bij 
weareDaniel wel een aantal vuistregels.  

NET ZOALS IN EEN RELATIE IS VER-
TROUWEN, EENS HET VERDWENEN IS, 
HEEL ERG MOEILIJK TERUG TE WINNEN.
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Zo brengen we voor elk traject in kaart wie er 
in binnen- en buitenland al rond een bepaalde 
problematiek academisch onderzoek heeft 
gedaan of doet. Wanneer we die mensen 
contacteren stellen we vaak vast dat ze vaak - 
en graag - mee willen denken over hoe we hun 
onderzoek concreet kunnen toepassen. En die 
samenwerkingen leiden dan soms tot 
bijkomende onderzoeken. Een duidelijke  
win-win situatie dus.  

We zorgen er telkens ook voor dat we het 
onderzoek en de resultaten "vertalen" voor 
het projectteam van onze klant. We maken de 
resultaten begrijpelijk en tastbaar en gaan 
meteen op zoek naar mogelijke toepassingen 
of - om een meer academische term te 

gebruiken - hypotheses. Noem het gerust 
prototypes. Die testen we vervolgens liefst 
meteen bij de doelgroep zelf. We hebben 
maar één KPI, en dat is het resultaat in het 
échte leven. 

Je bent ook founder van de Belgian 
Advertising School. Hoe belangrijk is het 
inspelen op vertrouwen binnen advertising?

We selecteren samen met onze partnerbureaus 
elk jaar 25 studenten, nu al voor de zevende 
keer op rij. Ik stel vast dat deze studenten - de 
marketeers en communicatieprofessionals 
van morgen - steeds vaker beweren dat ze erg 
veel belang hechten aan de authenticiteit van 
de merken die ze kopen. Ik zou het erg 

WAT WE VAAK ZIEN GAAN  
WE - ONDERBEWUST -  
MEER VERTROUWEN.

interessant vinden om te onderzoeken of hun 
"declared behaviour" ook hun werkelijk 
koopgedrag beïnvloedt. Byron Sharp zou dat 
volgens mij ernstig betwijfelen, en Byron 
Sharp heeft het doorgaans bij het juiste eind. 

Waar ik wel zeker van ben is dat ze die 
authenticiteit ook verwachten van de bedrijven 
waar ze voor willen werken. Ook dat verhaal 
moet kloppen over de hele lijn. En daar is de 
link tussen authenticiteit en vertrouwen heel 
duidelijk. Wanneer een toekomstige 
werkgever daar even de bal mis slaat is het 
vertrouwen vaak meteen weg. En net zoals in 
een relatie is vertrouwen, eens het verdwenen 
is, heel erg moeilijk terug te winnen. 

Dat authenticiteit en vertrouwen hand- 
in-hand gaan, lijkt ons logisch. Heb jij tips 
voor adverteerders om in tijden van  
innovatie en constante verandering toch  
die authenticiteit te bewaren?

Familiarity builds trust. Wat we vaak zien gaan 
we - onderbewust - meer vertrouwen. Als 
merk is de opdracht dus duidelijk: bepaal 
welke merkelementen voor jou en voor je 
klanten belangrijk zijn en blijf deze herhalen. 
Opnieuw en opnieuw. Een goede vuistregel is 
dat wanneer iedereen binnen je marketing 
departement roept dat het nu écht wel tijd 
wordt om eens "iets nieuws" te doen, je in het 
hoofd van je consument stilaan vertrouwen 

BIO
Koen Thewissen is founder van weareDaniel, een strategisch communicatie consultancy 
bureau dat de kloof dicht tussen de academische wereld en de “echte” wereld. Voordien 
was hij aan de slag bij BBDO Belgium als Strategic Director en inmiddels richtte hij ook  
de Belgian Advertising school op. Hij is gefascineerd door hoe ons brein de manier  
beïnvloedt waarop we de wereld rondom ons interpreteren en ermee interageren.

InterviewInterview

begint op te bouwen. De belangrijkste rol van 
een goede "head of marketing" bestaat er 
doorgaans in om ook te durven om niet te 
veranderen.

Tijdens Consumer Activation Forum probeer 
je de vraag "Can I make you trust me by 
hacking your brain?" te beantwoorden. 
Daarover willen we natuurlijk het fijne weten!

We weten steeds meer over de manier waarop 
ons brein beslissingen neemt. De meeste van 
onze beslissingen nemen we intuïtief en 
onbewust. Van het idee dat de mens een 
"rationeel wezen" is blijft na onderzoek dus 
niet veel meer overeind. Wanneer we in kaart 
kunnen brengen hoe ons onbewuste brein 
beslissingen neemt, kunnen we die kennis 
gebruiken om beslissingen te sturen. Maar 
daar raken we natuurlijk een gevoelige snaar, 
want het woord "manipulatie" loert al vlug om 
de hoek. In mijn presentatie probeer ik een 
overzicht te geven van de verschillende 
elementen die ervoor zorgen dat ons brein - 
vaak onbewust - iets of iemand vertrouwt.  
En op basis daarvan ga ik op zoek naar een 
strategie om - onbewust - vertrouwen te 
winnen. Het is aan het publiek om vervolgens 
te beslissen of ze met die kennis aan de slag 
willen gaan. Maar ik heb er alle vertrouwen in 
dat ze dat op een verstandige manier doen. 
En vertrouwen is belangrijk (lacht).
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BIO
Myriam Blanpain is CEO van het communicatiebureau AddRetail, een bureau  
gespecialiseerd in omnichannel communicatie binnen de retailsector. Ze heeft intussen 
20 jaar ervaring achter de boeg in de wereld van het adverteren, zowel in België  
als in Frankrijk. Haar interesse gaat voornamelijk uit naar consumer data en hoe op  
basis daarvan succesvolle communicatiecampagnes kunnen worden uitgebouwd.

De retailwereld heeft het al enkele jaren hard te verduren. 
Winkels die sluiten, winkelcentra met dalende bezoekersaantallen, 
een veranderend consumentengedrag, klanten op zoek naar betekenis, 
gematigde consumptie, … Het zijn stuk voor stuk factoren die, in combinatie 
met de boomende e-commerce, retailers ertoe aanzetten hun concept,  
communicatiestrategie en klantenaanpak snel bij te sturen.

 INNOVEREN OM TE OVERLEVEN 

Vandaag worden tal van initiatieven onder-
nomen, en niet alleen in België. Sommige 
retailers bieden nieuwe diensten aan die het 
leven van de klant moeten vereenvoudigen. 
Anderen mikken op omnichannel en  
combineren een fysieke ervaring met digitale 
diensten. Nog anderen vormen hun winkel  
om tot een heuse leefruimte die  
inspeelt op het dagelijkse leven van 
de klant en waar mensen elkaar ontmoeten 
op basis van een gemeenschappelijke interesse.

Al deze initiatieven zijn dan wel onmisbaar 
om voor een zeker verkeer naar de winkel te  
zorgen, toch volstaan ze maar zelden om  
klanten te binden. De concurrentie is dan ook 
bikkelhard en de consument steeds kritischer!

 WERKEN AAN DE RELATIE 

Met het oog op een tevreden klant en een 
duurzame relatie moet het aanbod zich niet  
alleen genoeg onderscheiden, het moet 
ook inspelen op een echte behoefte. En de  
behoeften gaan vandaag veel verder dan 
het product op zich. Wat er dus nodig is, is 
een afwisselend emotionele, persoonlijke,  
bevredigende en/of geëngageerde aanpak. 
En deze aanpak moet berusten op een samen-
hangend, authentiek en betekenisvol aanbod.

En  dat  is  net  wat  retailers als AllBirds, met  
zijn ecoverantwoorde aanpak, WarbyParker, 
met zijn solidaire strategie en Brandless, 
die zijn klanten het productaanbod 
mee laat bepalen, goed hebben  
begrepen. Niet alleen het product, ook 

de persoonlijke en geëngageerde aanpak  
bepaalt de keuze van de retailer.  
Consumenten worden "prosumenten" en  
voelen zich erkend en gewaardeerd.  
Ze voelen zich deel van een community waarin  
ze zichzelf herkennen.

 BACK TO BASICS 

Terwijl we met z’n allen achter de tijd  
aanhollen, verrast Casper vriend en vijand 
door te evolueren van matrassenverkoper 
naar vrijetijdsleverancier. En wie droomt er nu 
niet van meer vrije tijd? Een aanpak die niet 
alleen tot uiting komt in de communicatie 
maar ook in het winkelconcept. New Yorkers 
kunnen elke dag genieten van de siësta- en  
relaxatieruimte gelegen naast elke  
winkel. Zo wordt herhaaldelijk contact met 
de doelgroep mogelijk en kan er op een  
unieke en originele manier ingespeeld  
worden op hun verwachtingen.

Door van de aankoop een bindende en  
bevredigende ervaring te maken, ontstaat een 
echt duurzame relatie tussen klant en keten, 

 

 

wordt er een band gesmeed die het product 
overstijgt en voor langetermijnbinding zorgt, 
op basis van gemeenschappelijke waarden  
of gedeelde belangencentra.

In de wereld van vandaag vervult niet alleen 
de technologie maar ook de rede, de vorm 
en het verhaal meer dan ooit een belangrijke 
rol, vooral dan bij jongeren die op zoek zijn 
naar betekenis. Solidariteit, engagement en  
respect voor het milieu zijn maar enkele van 
de begrippen die integraal deel moeten  
uitmaken van het verhaal achter een merk of keten.

Welk model je ook kiest (uitbreiding van het 
dienstenaanbod, het leven vereenvoudigen,  
een bevredigende aanpak, co-creatie,…),  
klantenbinding kan tegenwoordig enkel  
slagen met een  authentieke aanpak waarbij 
de consument centraal staat. Naar de klant 
luisteren is de sleutel tot een duurzame relatie.

OpinieOpinie
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De essentie van retail

Myriam 
Blanpain 
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We, at AddRetail, create valuable shopper experiences. 

Experiences that are targeted, are result oriented and 

aimed at obtaining the maximum effect. 

Want to talk about your challenges in Retail? 

Contact us at www.addretail.com

it’s our business

the power of persuasion

Digitale en maatschappelijke evoluties zorgen ervoor dat de manier waarop 
we leven, werken en ons verplaatsen drastisch verandert. De combinatie 
van al deze factoren zal volgens keynote speaker Jo Caudron een ongeziene 
omwenteling creëren, met impact op verschillende domeinen, hele  
industrieën onder druk zetten en bijgevolg de manier waarop bedrijven 
handelen beïnvloeden. 

Jo 
Caudron

Interview

HET OPTIMISME ZIT HEM  
IN HET ZIEN VAN DE OPLOSSING 
IN HET PROBLEEM.

Dit gaat natuurlijk heel wat verder dan de 
digitale transformatie waarover je eerder al 
schreef. Wat lag voor jou aan de basis om je 
nieuwe boek "De wereld is rond" te schrijven?

Hoewel ik samenwerk met bedrijven uit heel 
uiteenlopende sectoren – van immo tot 
automotive en banken – kwam steeds dezelfde 
vraag naar boven tijdens onze workshops: wat 
is de toekomst van mijn sector? Om een 
antwoord te bieden op die vraag is het 
belangrijk om na te denken over hoe hun 
sector maar ook de wereld verandert. Daarbij 
werd meteen duidelijk hoe al die sectoren met 
elkaar verbonden zijn, hoe een verandering in 
de ene ook een enorme impact heeft op de 
andere, maar dat er door de verschillende 

sectoren geen link werd gelegd met andere 
sectoren. Dat was voor mij de trigger om zelf 
die verbanden te leggen en alvast de 
domeinen werken, wonen en mobiliteit met 
elkaar te verbinden.

Uiteindelijk is het boek er echter vooral 
gekomen vanuit een persoonlijke onrust over 
het groeiende pessimisme ten aanzien van 
hoe de wereld verandert. Het kan best zijn dat 
je als persoon pessimistisch in het leven staat, 
maar het wordt pas onrustwekkend wanneer 
dat pessimisme in beleidskringen infiltreert. 
Want van onze beleidsmakers verwachten we 
toch dat ze weten waar ze naartoe gaan en dat 
ze de toekomst positief tegemoet zien.

“Het is belangrijk om te beseffen dat een 
verandering in de ene sector ook impact 

heeft op tal van andere sectoren.”
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InterviewInterview

In jouw nieuwste boek pleit je daarom voor 
een optimistisch masterplan. Hoe zie je dit 
precies?

In eerste instantie is het belangrijk dat je beseft 
dat een verandering in de ene sector ook  
impact heeft op tal van andere sectoren. Het 
is belangrijk om die verbanden te zien. Wat als 
jongeren bijvoorbeeld beslissen om weer te 
gaan werken waar ze wonen? Dan heeft dat 
een immense impact op de mobiliteit, maar 
ook op de manier waarop handel wordt  
gedreven of in hoeverre er aan landbouw 
wordt gedaan. Het optimisme zit hem in het 
zien van de oplossing in het probleem. 

Hoe zie je de rol van bedrijven in dit 
masterplan?

Als je dat nog niet zou doen: denk grondig na 
over jouw rol in de maatschappij en over hoe 
je die kan vervullen. Hoe je meerwaarde kan 
bieden aan de consument. Dat is de bestaans-
reden van je bedrijf en dat is wat je vervolgens 
vertelt in de advertentievormen die het best 
aanleunen bij jouw boodschap.

Maar ook: ga niet in een hoekje zitten wachten 
op de aangekondigde veranderingen. De  
toekomstvisie voor 2030 die ik schets in mijn 
boek is geen ver-van-mijn-bed-verhaal. De 
omwenteling is al volop aan de gang. Het is 
aan de bedrijven om die veranderingen te  
verbinden met hun activiteiten en de juiste 
verbanden te leggen.

Zie je concrete opportuniteiten te midden 
van al die veranderingen?

Elk bedrijf, zowel B2B als B2C, dat zich de 
vraag stelt hoe de wereld aan het evolueren is 
kan hier positief mee aan de slag gaan: al die 
veranderingen, wat kunnen we hiermee?  
Hoe kunnen we positief functioneren in die 
veranderende wereld?

De nadruk ligt ook hier op het optimisme dat 
je in die denkoefening aan de dag moet  
leggen. Wanneer je bijvoorbeeld als retailer 
ziet hoe mensen zich in de toekomst minder 
gaan verplaatsen, dan zou dat een bedreiging 
kunnen betekenen voor het model van de 
baanwinkels. Je kan dit negatief bekijken, 
maar dan mis je de opportuniteiten die zich 

aandienen in die hertekende binnenstad, 
waarop je in een optimistisch plan zou  
kunnen aansluiten. Denk aan nieuwe  
initiatieven zoals kleinere, unieke belevings-
winkels die een specifieke meerwaarde  
bieden aan de consument.

Welke impact zie je op het gebruik en de 
keuze van media? 

Door de ontwikkeling van globale media – 
waar je ook entertainment services zoals Netflix, 
Disney Plus en Spotify in acht moet nemen – is 
er maar weinig aandacht voor het lokale  
aspect. In een wereld waarin reclame wordt 
vooruitgespoeld, waar abonnementen op 
Netflix ten koste gaan van het klassieke tv- 
kijken en magazines onder druk staan van  
Instagram maken klassieke media zich  
uiteraard – en dit al 20 jaar lang – zorgen over 
hun business model. De media-industrie is er 
dan ook niet in geslaagd om een antwoord te 
bieden op digitale reclame, op de kracht van 
online communities, op nieuwe vormen van 
digitaal entertainment. Ik zie echter heel wat 
mogelijkheden op lokaal niveau, zelfs tot op 
het niveau van dorpskernen. Het lokale karakter 
kan voor media nieuwe deuren openen, net 
omdat ze de kracht hebben om te verbinden. 
Door zich op te werpen als lokaal verbindend 
element kunnen klassieke media zich  
differentiëren van de globale media met hun 
grootschalige producties.

De folder is een goed voorbeeld van een  
klassiek medium dat een verschil kan maken 
op lokaal niveau. Je haalt hem uit de bus of van de 
deurmat. Dichter bij de consument kan je niet 
komen. Als je van die unieke positie gebruik wil 
maken, dan moet die folder natuurlijk wel  
relevant zijn. De stabiele, oudere doelgroep 
kan je nog bereiken met de folder zoals hij is, 
maar de uitdaging zit hem in de meerwaarde 
voor de jongere generatie én voor steden en  
gemeenten, die hier perfect gebruik van  
kunnen maken om te informeren en te  
activeren op lokaal niveau. Het zijn de lokale 
aanbiedingen, events en diensten die  
verbindend kunnen werken.

Wat kunnen bedrijven op korte termijn  
veranderen om klaar te zijn voor dit masterplan?

 

Start nu met rondkijken, observeren, vragen 
stellen, en durf verder te kijken dan je eigen 
domein. Wees alert voor wat er rondom jou 
gebeurt. Zelfs al doe je concreet nog niets en 
heb je geen uitgewerkt actieplan, begin alvast 
met observeren hoe de wereld verandert.  
Uiteraard helpt het als je daarbij een framework 
hebt, zoals ik hoop te kunnen aanreiken in  
mijn boek.

In jouw boek pleit je voor heel wat verandering. 
Hoe kunnen bedrijven erin slagen om te  
midden van al die veranderingen hun  
authenticiteit te bewaren?

Het lijkt paradoxaal, maar hoeveel er ook  
verandert, aan de bedrijven op zich verandert 
er in principe niets. Hun uitgangspunt blijft het 
bieden van een oplossing aan de consument in 
de vorm van een product, een dienst,… Heel 
wat bedrijven focussen al lang op meer dan 
enkel winst maken. Ze zijn bezig met de  
relevantie van wat ze aanbieden, en terecht:  

je wil als bedrijf een rol spelen in het leven  
van de consument. 

Misschien ga je in de toekomst nog meer  
inzetten op bepaalde facetten van je business, 
maar de reden waarom je doet wat je doet en 
waar je in gelooft blijven identiek. Zo zou een 
grote koekjesfabrikant ervoor kunnen kiezen 
om naast massaproductie ook na te denken 
over meer lokale productie. Waarom zelfs niet 
op thuisniveau, met een branded koekjes- 
machine in de keuken van de consument.  
Het zou dus niet de "what" mogen zijn die in 
vraag wordt gesteld, maar wel de "how".

HET ZOU NIET DE 
‘‘WHAT’’ MOGEN ZIJN 
DIE IN VRAAG WORDT 
GESTELD, MAAR WEL 
DE ‘‘HOW’’.

In "De wereld is rond" gaat Jo Caudron op zoek naar de  
verbanden tussen de maatschappelijke transformaties: 

werk, wonen, mobiliteit, klimaat, gezondheid, 
onderwijs, globalisering, bevolkingsgroei en zelfs de 
problematiek van langer leven. Hij komt daarbij tot 
de conclusie dat ze samen een metastorm vormen, 

een allesoverstijgende reeks van met elkaar  
verweven perfecte stormen. Deze metastorm zal een 
impact hebben op elke beslissing die we als bedrijf, 
beleidsmaker of individu op lange termijn nemen. 

"De wereld is rond" is een optimistisch pleidooi om 
problemen holistisch te benaderen en aan te pakken. 

Slagen we daarin, dan wacht ons een toekomst  
die meer dan de moeite waard is.

BIO
Jo Caudron is sinds 25 jaar actief in de online industrie. Als auteur en inspirerend keynote 
speaker verspreidt hij zijn visie over hoe we ons zouden moeten aanpassen aan de disruptieve 
kracht van nieuwe spelers. Zijn presentaties focussen op hoe je verder gaat dan de angst 
van disruptie en echt transformatie kan managen.

Over 
"DE WERELD IS ROND"
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In een veranderende wereld staan niet alleen 
bedrijven maar ook consumenten voor de 
nodige uitdagingen. Ze gaan zich anders 
organiseren en informeren, en hebben dan 
ook aangepaste verwachtingen van winkels, 
merken en diensten. Doordat elke maand  
1,2 miljoen consumenten actief zijn op  
promo- en shoppingplatform myShopi is 
Marlies Vangeel, Business Manager Digital 
bij myShopi, de geknipte persoon om 
de digitale consument te ontleden.

Welke verandering in gedrag van consumenten 
is voor jou het meest opvallend?

Het feit dat aankopen voorbereiden en uitvoeren 
niet langer een louter offline gegeven is, 
maakt dat de consument op veel meer fronten 
actief is dan ooit tevoren. Hij doorloopt een 
‘omnichannel shopping journey’ en laat zich 
onderweg beïnvloeden door meer dan alleen 
maar de eigen kanalen van merken en retailers. 
De consument kijkt en vergelijkt waar hij maar 
kan, op zoek naar inspiratie, goede deals,  
promoties en functionaliteiten die hem  
helpen organiseren en besparen.

Bovendien willen consumenten meer doen en 
weten in minder tijd. Het moet snel gaan.  
Hoeveel kost dit product? Waar staat het in 
promotie? In één klik willen ze alles te weten 
komen. Dat is waar geaggregeerde platformen 
handig op inspelen: ze brengen producten en 
promoties over alle merken en winkels heen 
samen op één plaats, zodat de consument  
in één oogopslag vindt wat hij zoekt. 

Is zo’n aggregatie niet vooral een goede zaak 
voor de consument? Wat heeft een merk of 
winkel eraan om op zo’n centraal platform 
aanwezig te zijn?

Het voordeel voor merken en winkels gaat  
natuurlijk verder dan gemakkelijk gevonden te 
worden door de consument. Aggregatie 
maakt het mogelijk om verbanden bloot te 
leggen. Zo zien we bijvoorbeeld dat een 
myShopi user meer kans maakt om zijn digitale 
klantenkaart te gebruiken in de fysieke winkel 
nadat hij eerst heeft doorgeklikt naar de webshop 
via de interactieve folder. Dat zijn waardevolle 
inzichten in het gedrag van de consument: 
hoe bereidt hij zijn aankopen voor en via welk 
platform, en waar gebeurt de uiteindelijke 
aankoop? Op die manier helpen we retailers 
en merken bij het verfijnen van hun omni- 
channel strategie.

Gaan die verregaande inzichten in data van 
de consument niet ten koste van hun vertrouwen 
in het platform?

Bij myShopi zetten we de inzichten die we  
krijgen uit analyse van data van onze users in 
om hen nog meer relevante content aan te 
bieden, zoals lokale folders binnen hun  
interessegebied of targetted push notificaties. 

Doordat we die meerwaarde bieden, krijgen 
we het vertrouwen van de consument om zelfs 
met heel gevoelige informatie aan de slag te 
gaan. Zo dien je voor het verzilveren van een 
cashback via myShopi je bankrekeningnummer 
aan je profiel te koppelen. Dat doe je enkel 
wanneer je het platform voor de volle  
100% vertrouwt.

WE KRIJGEN HET VERTROUWEN VAN DE 
CONSUMENT OM ZELFS MET HEEL GEVOELIGE 
INFORMATIE AAN DE SLAG TE GAAN.

BIO
Marlies Vangeel is inmiddels 8 jaar actief bezig met het uitbouwen en managen van slimme 
B2B2C digitale platformen. Ze focust daarbij zowel op de noden van consumenten, o.a. 
met betrekking tot UX, als op de stijgende vraag van bedrijven naar relevante business  
en consumer insights in functie van een optimale omni-channel strategie.

myShopi is het nummer 1 
promo- en shoppingplatform 
in België. Naast de website 

myShopi.be en de gratis myShopi 
app, die door meer dan 2 miljoen 

Belgen werd gedownload, is 
er ook het fysieke myShopi 

folderpakket dat wekelijks bij 4,5 
miljoen gezinnen in de brieven-
bus zit. Door de consument via 

al deze kanalen relevante folders 
en promoties aan te bieden, 
verrijkt en vereenvoudigt zijn 

‘omnichannel shopping journey’. 
myShopi faciliteert de consument 

daarnaast ook met digitale  
klantenkaarten en  

boodschappenlijstjes. Elke 
maand vinden 1,2 miljoen  

Belgische consumenten hun weg 
naar de myShopi app en website.
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14snelle vragen 
aan… Alpro4 OP WELKE MANIER DIENDE DE  

 CONSUMENT ALS UITGANGSPUNT  
 IN JULLIE CAMPAGNE? 

 
Het vertrekpunt voor de " Make the move " 
campagne is dat de meerderheid van de  
Belgen wel gezonder wil leven, maar dat 
slechts één op tien Belgen zijn nieuwe,  
gezonde gewoontes ook effectief kan  
volhouden. Het grootste struikelblok blijkt  
dat ze de lat te te hoog leggen voor zichzelf. 

Met deze campagne moedigt Alpro  
iedereen aan om stap voor stap werk te  
maken van een gezondere levensstijl. Want 
niet alleen de grote, maar vooral de kleine  
 

inspanningen van elke dag, maken het verschil. 
Dankzij ons breed aanbod aan plantaardige 
producten helpen we onze consumenten op 
de goede weg, maar we weten dat een gezonde 
routine niet alleen afhangt van wat je op tafel 
tovert. Daarom engageren we ons met deze 
campagne om iedereen in beweging te krijgen 
onder het motto: “Make the move to a healthy 
you!”. Deze boodschap brengen we tot leven 
met een brede waaier aan activaties, telkens 
zeer laagdrempelig en zo dicht mogelijk bij de  
dagelijkse routine van de consument. Zo zetten 
we onder andere onze schouders onder de 
Alpro Urban Walks, de Alpro Kids Runs en de 
Alpro Fit-Trails die je gedurende twee weken 
kon vinden in 5 verschillende grootsteden 
doorheen het land.

 HOE GROOT WAS HET BELANG VAN  
 AUTHENTICITEIT, EN HOE WERD DIT   
 OMGEZET IN DE PRAKTIJK?  

Alpro is al bijna 40 jaar de pionier in plantaardige 
voeding, dus authenticiteit is cruciaal in elke 
Alpro campagne. Dit jaar hebben we ervoor 
gekozen om samen te werken met Nafi Thiam 
als Alpro brand ambassador én het gezicht 
van “Make the Move”. Niet enkel omdat Nafi 
een topatleet is, maar vooral omdat ze een  
authentieke Alpro gebruiker is. Bovendien  
beseft zij als geen ander dat elke kleine stap 
telt en ze draagt een gezonde levensstijl 
hoog in het vaandel. Niettemin geniet ze nog 
steeds van het leven en probeert ze er zoveel 
mogelijk uit te halen. Een vrouw die met haar 
levensstijl, het toonbeeld is van een echte  
“Alpronista”. 

 WAT DOET ALPRO SPECIFIEK OM  
 HET VERTROUWEN VAN  
 CONSUMENTEN TE WINNEN ÉN  
 TE HOUDEN?  

We hechten veel belang aan onze visie  
“Bringing health through food to as many 
people as possible”. We willen iedereen  
helpen beter te eten, beter voor hun  
gezondheid én die van de planeet. Dit 
trekken we door in alles wat we doen, van  
productontwikkeling tot onze campagnes. 

Met “Make the Move” hebben we alvast 
een heleboel mensen in beweging proberen  
te krijgen. Tegelijkertijd wordt er dagelijks  
gewerkt op de duurzaamheid van onze  
verpakkingen, hebben we ervoor gezorgd 
dat meer dan 87% van onze producten een 
Nutri-Score A of B heeft en verminderden 
we de afgelopen jaren de suikers over ons 
gehele aanbod met 12%. Tegen 2020 mikken 
we op een vermindering van suikers met nóg 
eens 12,5%. Zo proberen we stap voor stap  
iedereen te helpen in het dagelijkse leven om 
gezonde en bewuste keuzes te maken. 

 WAT MAAKT DE CAMPAGNE TOT  
 EEN GOEDE OMNI-CHANNEL CASE?  

Voor onze “Make the Move” campagne  
hebben we gekozen voor een city marketing 
approach. We palmden met Alpro telkens 
twee weken een stad volledig in om met onze 
boodschap bewustwording te creëren bij de 
consument. Zo doorkruisten we het land en 
zetten we de campagne neer in 5 Belgische 
grootsteden. Voor Antwerpen resulteerde dit 
bijvoorbeeld in meer dan 100 OOH-schermen 
doorheen de stad, een reusachtige banner op 
de Meir met een kaart van de Alpro Fit-Trail, 
“Make the Move” visibiliteit op de trappen 
in het Centraal Station, een advertentie in de 
Zondagskrant met coupon om Alpro producten 
te testen, een geo-targetted digitale campagne 
die het parcours van de Alpro Fit-Trail in je 
buurt weergeeft, verschillende sampling- en 
tastingmomenten, impactvolle uitstallingen 
en displays op  de winkelvloer en niet te  
vergeten: een door-to-door campagne met 
ons eigen Alpronista-magazine, boordevol  
inspiratie en tips voor een gezonde levensstijl.

Case study Case study
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snelle vragen 
aan… JYSK

 HOE BEWAAR JE JE EIGEN IDENTITEIT  
 WANNEER JE VOET AAN DE GROND  
 ZET IN EEN ANDER LAND? 

 
JYSK is een Scandinavisch bedrijf, wat het  
bedrijf beïnvloedt op alle niveaus. Het is bij-
voorbeeld duidelijk te zien in ons assortiment, 
wat een brede selectie Scandinavische producten 
biedt. Scandinavië heeft een wereldwijde  
reputatie als het gaat om interieur design 
en deskundigheid in beter slapen. Onze  
herkomst is de drijvende kracht van onze  
bedrijfscultuur die is gebaseerd op vertrouwen 
en eerlijkheid. Daarnaast zijn we bescheiden 
en staan we ervoor open om onze bedrijfscultuur 
te verrijken met het beste wat de landen waar 
wij ons vestigen te bieden hebben.

 HOE WISTEN JULLIE HET  
 VERTROUWEN TE WINNEN VAN  
 DE BELGISCHE CONSUMENT? 

 
Eén van de grote voordelen van ons concept 
voor kleinere winkels is dat we dichter bij de 
klant staan en dat de lokale medewerkers 
de klanten leren kennen. Dat betekent een  
geweldige klantenservice en we zien dan 
ook dat klanten terugkeren naar onze winkels 
om onze nieuwste producten te zien en de 
nieuwste trends op het gebied van interieur-
decoratie te ervaren. Onze competente en 
vriendelijke medewerkers dragen bij aan een 
gemakkelijke en fijne winkelervaring, zowel  
in onze winkels als online.

 WAT ERVAARDEN JULLIE ALS HET  
 MEEST FRAPPANTE VERSCHIL  
 TUSSEN DE BELGISCHE EN  
 NEDERLANDSE MARKT? 

 
Het assortiment van JYSK omvat naast klassieke 
artikelen alle trends van het moment, zoals 
woondecoratie in pastelkleuren, woontextiel 
in verschillende texturen en Scandinavische 
design stijlen binnen de meubelen. En wij zien 
in onze resultaten dat Belgische klanten zich 
over het algemeen meer laten leiden door 
smaak. De meer trendy artikelen verkopen  
we beter in België dan in Nederland.

 

 HOE ZORG JE ERVOOR DAT JE  
 WEBSHOP JE VERKOOP IN JE  
 FYSIEKE WINKELPUNTEN NIET  
 KANNIBALISEERT? 

 
Er kan altijd kannibalisatie ontstaan, maar 
dat is niet erg. Wij streven er naar om onze  
klanten in zowel de winkel als in de  
webshop een zo goed mogelijke 
service te bieden en beide kanalen te  
verenigen. Dit noemen we “seamless  
crosschannel”. Zo kan een klant bij JYSK een 
aankoop in de webshop doen en deze gratis 
in de winkel laten bezorgen en daar afhalen. 
Ook kunnen klanten hun online aankoop in de  
winkel ruilen of retourneren. In de toekomst 
bieden we de klant zelfs de mogelijkheid om in 
de winkel, d.m.v. een tablet, het uitgebreidere 
online assortiment te bekijken en direct te 
bestellen. Zo zorgen we er juist voor dat de 
winkel en de webshop elkaar versterken en 
dat het eigenlijk niet uitmaakt waar de klant 
winkelt, zolang het maar bij JYSK is. 
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De verkiezing van de beste folder: 

hoe gaat  
dat in zijn 
werk?

Volgend jaar zelf deelnemen aan  
de ‘Folder van het Jaar’ verkiezing?

Al voor het 7de jaar op rij namen consumenten en een vakjury de folders 
van de meest uiteenlopende winkels, merken en andere adverteerders 
onder de loep. Dat levert uiteindelijk 5 winnaars én interessante inzichten 
voor de deelnemende folders op. Zelf deelnemen met uw folder is  
dus zeker een aanrader, en het is bovendien erg eenvoudig!

Verkiezing

CONSUMENTENPRIJZEN

Standaard werden de folders geselecteerd die 
verschenen in de 2de week van juni 2019, tenzij 
de adverteerder een specifieke folder instuurde 
voor de verkiezing.

Consumenten konden van 1 september tot en 
met 31 oktober 2019 stemmen via het digitale 
platform, beheerd door onafhankelijk 
onderzoeksbureau Profacts.

Elke folder werd toegewezen aan 1 van de 4 
categorieën: 

• Supermarkten 
• Home, DIY, tuin & dier 
• Elektro & telecom  
• Beauty, lifestyle & merken

Consumenten konden per categorie slechts één 
favoriete folder selecteren. 
 
De consumentenprijzen worden uitgereikt 
tijdens Consumer Activation Forum.

VAKJURYPRIJZEN

De winnaar van de prijs van de vakjury werd 
bepaald tijdens de vakjurymeeting op 17 
oktober 2019.  
 
Voorafgaand aan de meeting selecteerden  
de 6 juryleden elk 10 folders over alle 
categorieën heen.  
 
Na een eerste overlegronde werden 10 folders 
door de volledige jury beoordeeld op criteria 
zoals creativiteit, merkopbouw, call-to-action, 
authenticiteit en betrouwbaarheid. Op basis 
hiervan ging de vakjury aan de slag om tot  
de beste folder van 2019 te komen. 
 
De prijs van de vakjury wordt uitgereikt  
tijdens RetailDetail Night.

Lees meer op  
www.foldervanhetjaar.be/retailers 
of neem contact op via 
info@foldervanhetjaar.be

In het grensgebied van Nederland en België ligt 

Baarle-Nassau. Hier vindt u Koninklijke Drukkerij 

Em. de Jong:  specialist in drukwerk voor de retail. 

Het familiebedrijf werd opgericht in 1906 en 

groeide uit tot één van de belangrijkste en meest 

omvangrijke drukwerk-specialisten van Europa.

Van digitaal drukken tot vellen-offset op klein 

en groot formaat, daarnaast rotatie-offset: 

heat-set- èn krantenrotatie. Bij Koninklijke 

Drukkerij Em. de Jong vindt u alles onder één 

dak. Een succesvolle filosofie, die aansluit op de 

vraag van alledag. Betrouwbaar, snel en hoge 

kwaliteit tegen de scherpst mogelijke prijs.

En zone frontalière avec les Pays-Bas et la 

Belgique, se trouve Baarle-Nassau. A cet 

endroit, se situe l’Imprimerie Royale Em. de Jong 

spécialisée dans l’impression de dépliants pour 

le retail. L’entreprise familiale fut érigée en 

1906 et ne cesse de se développer pour être une 

référence dans le secteur au niveau européen.

Sous un même toit, l’imprime royale Em. de Jong 

regroupe de l’impression digitale en passant 

par les presses à feuilles en offset petit et grand 

format jusqu’aux presses rotatives offset en 

heatset et coldset. 

Une philosophie faite de succès, alliée à votre 

demande au quotidien. Fiabilité, rapidité et 

qualité au meilleur prix.

w w w . e m d e j o n g . n l

onbegrensde 
mogelijkheden

possibilités 
illimitées
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Op donderdag 17 oktober 2019 nodigde 
vakjuryvoorzitster Nathalie Dens haar 
collega-juryleden uit in de gebouwen 
van de Universiteit Antwerpen voor de 
verkiezing van de vakjurywinnaar van 
"Folder van het Jaar". Dankzij de  
verschillende achtergrond van de  
vakjuryleden (academisch, agency,  
research, print, journalistiek) kon de 
jury tot een veelzijdige beoordeling  
van de folders komen.

De VAKJURY

Verkiezing

Va
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ERIC 
BARIDEAU   
Sales Manager  
@Em De Jong

Eric wendt zijn ervaring bij drukkerij Mercator – Em De Jong 
aan om folders door te lichten op look & feel, strategie,  
activerend vermogen, drukkwaliteit en meer.

KATHLEEN  
VAN SAET  
Marketing Manager  
@BD myShopi 

Kathleen zet de omni-channel propositie van BD myShopi 
om in een efficiënte B2B en B2C marketing strategie,  
waarin huis-aan-huis communicatie een centrale rol speelt.

STEFAN 
VAN ROMPAEY   
Hoofdredacteur  
@RetailDetail

Stefan was eerder al actief als hoofdredacteur van de  
vakbladen StoreCheck en Retail Update. Momenteel is 
hij verbonden aan RetailDetail, het communicatie- 
platform voor de retailsector.

SOPHIE 
DOCX   
Marketing &  
Communication 
Consultant

Sophie deed ervaring op als klant, leverancier en onderzoeker, 
wat haar een verscheidenheid aan inzichten opleverde over 
folders en hun activerend effect op consumenten.

Nathalie is als hoofddocent marketing aan de UA, waar ze  
zowel marketingbeleid als consumer behaviour doceert,  
perfect geplaatst om de link te maken tussen de adverteerder 
en de consument.

NATHALIE 
DENS  
Professor marketing  
@Universiteit Antwerpen 

SOFIE 
VAN DEN EEDE  
Account director 
@AddRetail

Sofie maakt deel uit van AddRetail, het eerste Belgische  
communicatiebureau dat zich 100% toespitst op de retail- 
sector. Haar expertise gaat van strategie tot vormgeving 
van de folder.

WINNAAR 
VAKJURY
CASA

Voorjaarstrends

www.casashops.com 
Prijzen geldig van 28.01.2019 t.e.m. 24.02.2019

Bloemensolo 
Kleur je interieur

Voorjaarsstijlen 
Ontdek de trends

Badkamermissie 
Stijlvol & zen

 TRONE Sofa
76x130x71 cm 
Den, polyester en
polyurethaanschuim

249.- 

XADREZ Tapijt
120x180 cm
Katoen

49.95 

ZINC Bloempot op 
staander 98x28x28 cm
Excl. plant

29.95 

VELVET Klok Ø 38 cm 
Recupelbijdrage incl.

19.99 

 TRIP 
Set van 3 bijzettafels
H.36 cm - Ø 37 cm, 

H.40 cm - Ø 46 cm en 
H.56 cm - Ø 50 cm

Metaal en MDF

99.- 

Verkiezing

Zowel de winkels van CASA als hun folder 
ondergingen een complete metamorfose. 
De Belgische interieurketen koos resoluut 
voor een commerciële strategie die inspeelt 
op inspiratie, zowel online, offline als in de  
winkel. “Ze hebben zichzelf inderdaad  
heruitgevonden,” aldus Stefan Van Rompaey. 
“En de folder slaagt erin om die nieuwe  
missie heel mooi te vertalen.”

Sophie Docx beaamt: “CASA slaagt 
er met de vernieuwde folder in om de  
nieuwsgierigheid op te wekken. Dat  
vormt de ideale call to action om de  
winkel te bezoeken.”

Zowel op vlak van inhoud, vormgeving als 
tone of voice scoort de folder goeie punten. 
Hij werd door de vakjury dan ook unaniem 
verkozen tot winnaar. Kathleen Van Saet: 
“Het persoonlijk advies van experts in de 
folder creëert een band met de mensen 
die werken bij CASA. Dat zorgt voor  
vertrouwen en mag dus gerust nog meer 
worden uitgespeeld.” 
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WINNAAR 
SUPERMARKTEN
ALDI

MAMIE POULE®

Verse eieren, 6 st.
6 verse eieren van kippen  
met vrije uitloop

0.99
per doos

BLIJF ZEKER ZOEKEN! WIJ VERSTOPTEN 10 EITJES IN ALLE HOEKEN. VIND ZE IN ONZE FOLDER!

MA 15/04 - ZAT 20/04 vanaf WOE 17/04 vanaf ZAT 20/04

Oesterzwammen-
mix, 250 g Partytent

Relaxzetel met 
kussen

p. 15p. 3 p. 22

-28%
2.79

2.00 79.99 59.99

Elke dag verrassend - eenvoudig ALDI

aldi.be1

TOP 3
1  Aldi
2  Delhaize
3  Colruyt

Winnaars

WINNAAR 
ELEKTRO & TELECOM

MEDIA MARKT

TOP 3
1  Media Markt
2  Krëfel
3  Telenet

Winnaars

RED FRIDAY  

WEEKEND
De prijzen gaan al voor de solden in’t rood

Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 juni 2019

 

AEG L6FBG00V
Wasmachine
• 10 programma’s
• SoftPlus technologie voor voelbaar 

zachtere kleding
• Inverter Motor: extreem stil
• ProTex trommel: beschermt je kleren
• ProSense®-technologie: weegt 

automatisch elke lading en past het 
programma aan

Art. Nr.: 1690111
 

3 jaar verlengde 
garantie

69.-Garantie+

A+++
1400 10

kg

Shop ook 

op zondag 

30/06!
Ontdek alle openingsuren 

op mediamarkt.be

Grote trommel voor 10 kg

749.-
-€ 251
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*Aanbieding geldig op een koelkast of een diepvriezer van minimum € 349 BTWi, aangekocht tussen 31/05/2019 en 15/06/2019

inbegrepen (min. A+ label) • Minimum 5 opeenvolgende dagen met 30°C of meer tussen 01/07/2019 en 31/07/2019 inbegrepen •  

Temperaturen gemeten via waarnemingen in het weerstation te Brussels Airport (EBBR/BRU) • Inschrijving en reglement

op krefel.be/nl/groenemaand • Terugbetaling van de waarde van jouw aankoop in Krëfel aankoopbonnen,  

enkel geldig op producten betaalbaar met ecocheques.

Meer dan 4 OPEENVOLGENDE DAGEN

met 30°C of meer in juli,
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WASMACHINE   
WAN282B0FG

 ■ Eindtijduitstel 
 ■ Reload-functie: voeg was 
toe na het starten van een 
programma

 ■ Express Programma’s 
15 min /30 min

499€

699€
     

-200€
 ■ Energieklasse: A

UHD TV   
UE55NU7091

1300
PQI

4K 
UHD

55”

138  cm

TOP DEAL

549€

41
00

41
65 549€

649€
     

-100€

NOTEBOOK  
IDEAPAD 330-15ARR

15,6”
FHD

 LES MEILLEURS PRIX, SERVICE COMPRIS.

BRUISWATERTOESTEL  
COOL

HELP MEE AAN EEN WERELD 
ZONDER WEGWERPPLASTIC.

21
0

0
35

75

®

59€

69€
     

-10€

JOUW KOELKAST 
TERUGBETAALD
JOUW KOELKAST 
TERUGBETAALD *

Koelkast of  

diepvriezer naar keuze:

• Min. A+ label

• Min. prijs van 349€

DE GROENE MAAND Meer info op krefel.be/nl/groenemaand

Hoe jouw ecocheques gebruiken?

Meer dan 10.000 artikelen betaalbaar met ecocheques beschikbaar bij Krëfel !

Alle producten met         zijn betaalbaar met ecocheques

CO2 ruilcilinder verkrijgbaar  
in jouw verkooppunt.

Minder

calorieën

Minder

afval

Economisch

Gebruikt

2 herbruikbare 
flessen 

1L + 0,5L 

INCLUSIEF

1 CO
2
 cilinder voor 

60L bruiswater

SSD
256 GBGeheugen

8 GB

AMD
Radeon
Vega 8 

Graphics 

per jaar
176 kWh

9900L

8kg

VarioPerfect

EcoPerfect

SpeedPerfect

ENERGIE

-10%

A+++

1400
T/MIN

Anti
Vibration
Design

ELEKTRO
BEELD & GELUID
MULTIMEDIA
TELECOM
INBOUW 

AMD  
RyzenTM 5

2500U

* De aangegeven prijs (en ook de overeenkomstige prijs per eenheid) houdt rekening met de promotieaanbieding **-50% korting op het totaal van 2 producten  

Aanbiedingen geldig van donderdag 13/06 
tot en met woensdag 19/06/2019

 
VLEES OF GEVOGELTE VOOR WOK, PITA OF GYROS  
Alle variëteiten 

 
OVENGEBAKKEN HAM 
4 sneden – 150 g
€ 9,83/kg

VOOR 2€2 95*€590

1+1
gratis

festival
steenfruit

 
HARINGMAATJES 
Met ui
Duopack - 160 g 

1+1
gratis

GEMEINSAM FÜR EINE

NACHHALTIGE
FISCHEREI

CHOISISSONS
LA PÊCHE
DURABLEGEMEINSAM FÜR EINE

NACHHALTIGE
FISCHEREI

RESPECTE LA PÊCHE

DU R ABLE
SAMEN KIEZEN VOOR
D U U R Z A M E
VISVANGST

CHOISISSONS LA PÊCHE

DU R ABLE
SAMEN KIEZEN VOOR

DUURZAME
VISVANGST

CMJN : 83 / 1 / 0 / 0

De aangegeven Nutri-score komt overeen met het geïllustreerde product. Andere variëteiten kunnen een verschillende Nutri-score hebben. 

Het nieuwe 
seizoen is er!

PERZIK, ABRIKOOS OF NECTARINE 
Alle variëteiten 
Oorsprong: Spanje 
Los

Ontdek 
snel de 

Zoemertjes  
op pagina  

2 tot 5!

HOE GOEDE  
ZAAKJES DOEN
DEZE WEEK.

-20%

1+1
schaal 

   gratis**
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ACTIE
Geldig van 5/6 t.e.m. 18/6/2019

De laagste prijzen, 
voor elk product, op elk moment
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 Gemarineerde 
ribbetjes 
     Gemarineerd met 
Provençaalse kruiden. 
Bak ± 7 min. aan elke kant. 

  

    

  6,39  €/ kg 

 Everyday Care Normaal 
60 dosissen 4,2 kg 
 19,35  €   ( 0,32  €/ dosis )

 Everyday Care Regelmatig 
3-in-1 
42 pods 
 21,15  €   ( 0,50  €/ dosis )

 Everyday Care Ochtendfris 
32 dosissen 1,76 L 
 9,75  €   ( 0,30  €/ dosis )

 Dreft 
 alle wasverzachters of wasmiddelen        

 Ultimate Care Blue Dream 
wasverzachter 40 dosissen 1  L 
 4,79  €      

De laagste prijzen,
voor elk product, op elk moment

32 dosissen 1,76 L 
 9,75  €   ( 0,30  €/ dosis ) €   ( 0,30  €/ dosis )

 Dreft 
 alle wasverzachters of wasmiddelen        

 Everyday Care Ochtendfris 
32 dosissen 1,76 L 
 Everyday Care Ochtendfris  Everyday Care Ochtendfris 
32 dosissen 1,76 L 

 COMBINEER   NAAR KEUZE 

 vanaf 3 producten 

- 33,34   % *
 op 2 producten 

- 25   % *  OF 

De laagste prijzen,
voor elk product, op elk moment

 Gemarineerde 
ribbetjes 
     Gemarineerd met 
Provençaalse kruiden. 
Bak ± 7 min. aan elke kant. 

De laagste prijzen,
voor elk product, op elk moment
De laagste prijzen,
voor elk product, op elk moment

Nieuw

Kwaliteit

van bij ons

BBQ

2 32 3

2928



WINNAAR 
HOME, DIY, TUIN & DIER
GAMMA

WINNAAR 
BEAUTY, LIFESTYLE & MERKEN

KRUIDVAT

TOP 3
1  Kruidvat
2  ColliShop
3  HEMA

HEBBE-HEBBE-HEBBEHEBBE-HEBBE-HEBBEPR
OM

O!
FO

LD
ER

WEEK

 17
Geldig van di 23 april 
t/m zo 28 april 2019 

FO
LD

ER

9.80 5.88
4 VOOR 

5.99

3.79

1.002.79

PER STUK

2.99 1.99
MET 100 PUNTEN

99
PUNTENPUNTEN

VANAF

15.98 11.99
2 VOOR

L’Oréal en Garnier 
haarkleuringen
Keuze uit Magic Retouch, Excellence, 
Belle Color, Casting Creme gloss, Colorista, 
Dedicace, Movida, Perfect Blonde, 
Préférence en Nutrisse.

Prĳsvoorbeeld: 
2 x Colorista 
Hair Makeup 

#Rosegoldhair

* 2e halve prĳs wordt verrekend als 25% kassakorting. Per combinatie kan de prĳs verschillen.

Always en Tampax
Keuze uit het hele gamma. 
Ook 30% korting 
bĳ 3 stuks!

Prĳsvoorbeeld: 
4 x Always Normal 

Plus 14 stuks

Vanish 
vlekverwĳderaar
1.65 kilo
Keuze uit poeder Plus Pink 
en Plus White.

Nutella
familiepot
750 gram
Grote voordeelpot
hazelnootpasta met 
cacao. €5.05/kg.

Fortnite
Figuur met stempel. 
Keuze uit singlepack en 5-pack. 

Niet online verkrĳgbaar.
Spaarpunten zĳn alleen 
in de winkel in te wisselen.

Prĳsvoorbeeld: 
douchegel 

Festival Chic 
250 ml

Fa deodorant 
en douchegel

Keuze uit de afgebeelde varianten. 
€4.00/l.

NIEUW!
bĳ Kruidvat

TOT

40%
KORTING

BĲ 4 STUKS

2e
HALVE
PRĲS*

ALLES VOOR

1.00
PER STUK

NIEUW!
bĳ Kruidvat

KRANT_KV_201917_VL_12_1.indd   1 03-04-19   09:54

1

collishop.beACTIE EN PROMOPRIJZEN geldig van  4/6  t.e.m.  30/6/2019    

Zorg dat je er klaar voor bent

SUMMER       COMING

2
22 MEI T/M 18 JUNI 2019

hema.com* Voor dames, heren, kinderen en baby's. Alle combinaties zijn mogelijk. 
Voor het goedkoopste artikel betaal je de halve prijs. Niet cumuleerbaar met andere acties.

alle shorts

6�  tot 27.50

*

3

1

TOP 3
1  Gamma
2  Action
3  Hubo

149199228

1495
onderwaterpret!

0.93/l

Troppie 
vruchten-
limonade
multifruit of orange
8x 200 ml

8-packsolar lampion
diverse kleuren
Ø 28 cm

per stuk

luxe baddoek
100% gekamd katoen
diverse kleuren, 550 gsm
50x100 cm

70x140 cm

398

per stuk

full face 
snorkelmasker
voor kinderen of volwassenen
180º helder zicht zonder nevel

Maakt ademen onder water 
net zo gemakkelijk als boven 
water. Snorkelen is nog 
nooit zo leuk en eenvoudig 
geweest.

onze weekacties geldig van woensdag 12 juni
tot en met dinsdag 18 juni 2019 

2 + 1  

GRATIS
= €3,59/ZAK!

VIA HUBO.BE

VIA HUBO.BE

www.xyladecor.be            0800-32.000www.xyladecor.be                  0800-32.000

Voor elke doe-het-zelver.

LEDLAMP MET 
TREKKOORD
- 50 lumen - IP20
- kabel 120 cm
-  werkt op 3 AAA 

batterijen (niet 
inbegrepen)

-  verschillende  
kleuren.

906506

MET SCHEMER- EN BEWEGINGSSENSOR!

SOLAR LEDLAMP
- 150 lumen - IP44
- herlaadbare batterij inbegrepen.
906507

GEGALVANISEERD REK  
“HEAVY DUTY”  
180 x 90 x 40 cm
- 5 legplanken
- max. 250 kg per legplank.
893134

VUILBAK 
70 L
559349

“HUBO” CEMENT 
25 KG
18415

“HUBO” UNIVERSELE 
POTGROND 40 L
173348

-25%
 

PROMO*

Bij aankoop vanaf 2 potten

Omvormbaar tot werkbank!

-33%

-40%

2,99

9,99

-45%
19,99

36,99

-36%

3,29
5,19

0,13/KG

5,39

0,13/L

4,99

14,99

€5

201921B geldig van 22/05 tot en met 02/06/2019

TOOLSSAN DECOBOUW TUIN PET WEB B.O.

.be
Al deze artikelen 

 ook verkrijgbaar op 

HUN_201921B_01VEDHZ.indd   1 2/05/19   10:22
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Herbekijk de presentaties van het Consumer Activation Forum 
op www.consumeractivationforum.be of vraag een meer  
uitgebreide toelichting via Sales@BDmyShopi.com.

Save the  
knowledge

VOLGEND JAAR ZELF DEELNEMEN AAN DE  
VERKIEZING VAN DE BESTE "FOLDER VAN HET JAAR"?

DIT ZIJN DE VOORDELEN:
• Inzicht in de appreciatie van uw folder door consumenten
• Evaluatie van uw folder door een professionele vakjury
• Positieve media-aandacht voor uw organisatie
• Inzicht in uw ranking en benchmarks binnen uw categorie

Meer informatie over hoe u kan meedoen op  
www.foldervanhetjaar.be/retailers.


