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STUUR ONS JOUW BESTE FOLDER! GRATIS EN EENVOUDIG DEELNEMEN!

SPRINGT 
JOUW FOLDER  
IN HET OOG?

I N F O G I D S





Wist je dat 9 op 10 Belgen elke dag de brievenbus 
openen? Dan weet je dat het cruciaal is om op dat 
eigenste moment met je reclamefolder in het oog  
te springen. 

De keuze van het papier, de call to action op de cover, de 
fotografie, de manier waarop promoties worden vermeld,… 
Al die elementen dragen bij tot het al dan niet converteren 
van de consument. Bezoekt hij jouw (web)winkel of niet? 
Koop hij jouw product of niet? In de folder wordt de basis 
gelegd voor de customer journey, en dus loont het om jouw 
folder onder de loep te laten nemen.

Voor de 7de keer al slaan RetailDetail, BD myShopi en 
partners Profacts, AddRetail en Em. de Jong de handen in 
elkaar voor de verkiezing van de ‘Beste folder van het jaar’. 
We laten jouw folder beoordelen door consumenten én een 
panel van experts, want de mening van beiden is van 
goudwaarde voor de impact van jouw folder.
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Using innovative techniques 
such as eye tracking and brain 
measures, Profacts can test 
whether your communication is 
easy to understand, attractive to 
look at and convinces people to 
buy your product or service.

Contact us on 

info@profacts.be
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7 redenen
om deel te nemen

1.  Deelname aan de verkiezing is  
helemaal gratis.

2.  Je maakt deel uit van het grootste  
consumentenonderzoek in België  
inzake folders. 

3.  Je kiest zelf welke folder je wil 
laten beoordelen.

4.  Je komt te weten wat aanslaat bij  
de consument en wat niet.

5.  Je verwerft inzichten in do’s en 
don’ts volgens experts ter zake.

6.  Je surft mee op de golf aan 
positieve media-aandacht voor 
retailers en merken.

7.  Jouw folder mag een jaar lang het 
‘Beste folder van het jaar 2019’ 
logo dragen.
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Hoe deelnemen?

Gratis promotiemateriaal
BANNERS
•  Geen grotere fans van jouw folder dan de klant! Vraag hem dus om voor jouw 

folder te stemmen via een banner op je website, op social media,… 

OPEN BESTANDEN
•  De beste promotie voor je folder verloopt… via jouw folder natuurlijk. Download 

het open bestand en voeg de banner toe aan jouw folder. Gelieve daarbij enkel 
het formaat van de banner te wijzigen.

DRUKWERK
•  Ook flyers aan de kassa of affiches op de deur zetten de klant aan om op uw folder 

te stemmen. De eerste 100 A6 flyers per winkelpunt zijn helemaal gratis.

Ga naar www.foldervanhetjaar.be  
voor jouw gratis promotiemateriaal!

Stuur jouw beste folder van het 
jaar 2019* vóór 15/07/19 naar

info@foldervanhetjaar.be

Roep jouw klanten op om te 
stemmen met behulp van het 
gratis promotiemateriaal dat  
je kan downloaden via
www.foldervanhetjaar.be

Jouw folder wordt opgenomen  
in één van de 4 categorieën voor 
de consumentenverkiezing op

www.foldervanhetjaar.be

1

3

2

Ontdek op 28/11/19 tijdens 
Consumer Activation Forum of 
jouw folder bij de winnaars is.

4
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*  Indien we geen folder van jou ontvangen, 
selecteren we automatisch de folder die  
verscheen in W24 (van 10/06/19 tot 16/06/19).

De ingestuurde folder moet verschenen zijn tussen 1/01/19 en 30/06/19



De consumentenverkiezing
Consumenten stemmen tussen 1/09/19 en 31/10/19 online op hun 
favoriete folder in 4 categorieën: 

➜ SUPERMARKTEN, 
➜ ELEKTRO & TELECOM
➜ HOME, DIY, TUIN & DIER,  
➜ BEAUTY, LIFESTYLE & MERKEN. 

Per e-mailadres kan per categorie slechts één stem op één 
deelnemende folder gevalideerd worden. De folder die binnen  
de categorie het meeste stemmen heeft gehaald, wint de folder  
van het jaar-award.

De verkiezing
Als je weet dat 8 op 10 Belgen bijna elke week de reclamefolders lezen, 
dan weet je dat jouw folder van onschatbare waarde is. Via de verkiezing 
van de ‘Beste folder van het jaar’ kom je te weten hoe jouw folder 
scoort bij de consument én bij een panel van experts.
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Winnaar 
Supermarkten
ALDI

Winnaar 
Home, DIY,  
Tuin & Dier
HUBO

Winnaar 
Elektro & Telecom
MEDIAMARKT

Winnaars 2018



De verkiezing door de vakjury
Ook een vakjury nemen jouw folder onder de loep. Tijdens de maand 
oktober zullen onze experts de folders evalueren op lay-out, kwaliteit 
van het drukwerk, opmaak, concept, call to action, branding, enz.

De winnaars van de 4 consumentenprijzen worden bekendgemaakt 
tijdens het Consumer Activation Forum op 28 november 2019, in 
de aanloop naar RetailDetail Night. De prijs van de vakjury wordt 
uitgereikt op het hoofpodium tijdens RetailDetail Night.

Bekijk het wedstrijdreglement op www.foldervanhetjaar.be
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De winnaars

Winnaar 
Home, DIY,  
Tuin & Dier
HUBO

Winnaar 
Vakjury
MEDIAMARKT

Winnaar 
Beauty, Lifestyle 
& Merken
KRUIDVAT



Save  
the date

Is your  
communication 

consumer proof? 
_____

www.profacts.be

Using innovative techniques 
such as eye tracking and brain 
measures, Profacts can test 
whether your communication is 
easy to understand, attractive to 
look at and convinces people to 
buy your product or service.

Contact us on 

info@profacts.be

De prijsuitreiking van de Beste Folder van het Jaar 
vindt plaats tijdens 

Consumer Activation Forum op 28/11/2019.
Meer info volgt!

—
www.foldervanhetjaar.be


