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Doelstelling van de campagne is positiviteit
te creëren rondom cadeaukaarten als cadeau 
én het stimuleren van de verkoop van 
cadeaukaarten. Dat gebeurt door het onder de 
aandacht brengen van de breedte van 
mogelijkheden en de keuzevrijheid die het 
geven van een cadeaukaart biedt. 



Krachten bundelen!

Samen lanceren we de allereerste nationale campagne om de bekendheid
van cadeaukaarten te vergroten.

Met de gezamenlijke steun van de BVCNL-leden gaat het bij deze campagne 
om aandacht te vragen voor de breedte van mogelijkheden en de 

keuzevrijheid die het geven van een cadeaubon biedt. Consumenten 
inspireren om tijdens de feestdagen een cadeaukaart te kopen voor hun 
dierbaren. Met het uiteindelijke doel om de categorie als geheel te laten 

groeien en ervoor te zorgen dat het marktaandeel van iedereen ook 
groeit.

Door in deze campagne onze krachten te bundelen, zowel in bijdragen aan
het budget als versterkt door deelnemende bekende merken, kunnen

we samen meer bereiken.



USP’s

• Onderdeel zijn van de eerste 
landelijke cadeaukaarten campagne 
waarbij we de krachten bundelen om 
de categorie te laten groeien

• Met een minimale investering meeliften
op een mediacampagne t.w.v. 
€80.000

• Naast de landelijke media uitingen een 
nog breder bereik door inzet van de 
eigen kanalen van deelnemende leden.

• Gebruik maken van sterke merkpositionering van 
andere kaarten om samen de campagne meer 
herkenning en kracht te geven. We versterken 
elkaar.

• Met de stijlguide en open bestanden de
mogelijkheid om jouw kaart(en) onder de
aandacht te brengen als integraal onderdeel van 
de campagne (bij afname ledenpakket)



Doelgroep



Waar & wanneer

(*) Vanwege de impact van Corona en daardoor afwijkende statistieken hanteren wij data uit 2019



Invulling campagne

Social 
Campagne 

centraal 
(6 weken)

Social Campagne eigen 
kanalen partners

Radio campagne 
centraal 

(2 weken)

(*) Radiozenders onder voorbehoud 
van definitieve mediaplanning



Invulling Social campagne

Social Animatie 
Landelijk

Social Animatie 
Partner

Social eigen kanalen 
partners

Campagne 
guideline incl. 
voorbeelduitingen



Invulling Radio campagne

(*) Bovengenoemde weken zijn gebaseerd op 2020 
planning. 2021 planning nader te bevestigen. De hoofdspot duurt ongeveer 20 

seconden

 De tag on ongeveer 10 tot 15 seconden; 
start met een leuke aftrap zin gevolgd 
door het noemen van 3 brands

 Verwacht bereik op radio is ruim 300 
GRPS's en een contactfrequentie van 4



Opbouw campagne

Fase 1 – SEE
Awareness 
opbouwen

Fase 3 – DO
Conversie

Fase 2 – THINK
Inspireren en 

overtuigen

In de See fase gaan 
we zoveel mogelijk 
mensen, veelvuldig 
bereiken voor het 
verhogen van de 

naamsbekendheid en 
propositie 

herkenning. 

In de Think fase 
creëren we 
engagement en 
bieden we 
inspiratie. We 
zetten mensen aan 
tot nadenken. 

In de Do fase 
staan alle middelen 
- en de 
communicatie - in 
het teken van 
urgentie, 
‘Sinterklaas staat 
voor de deur’ en 
‘Kerst staat voor de 
deur’. 



GfK Consumentenmonitor

1. Heb je online (op social media) reclame
gezien/gehoord met betrekking tot 
cadeaukaarten?

2. Heb je via de radio reclame gehoord met 
betrekking tot cadeaukaarten? Zo ja, welke
radiozender?

3. Herhaling van vraag 1, maar dan 
ondersteund door visuals

4. Herhaling van vraag 2, maar dan 
ondersteund door geluidsfragment

5. Open vraag: wat was de boodschap van de 
campagne?

6. Heb je n.a.v. reclame over cadeaukaarten 
overwogen om er zelf een cadeau te doen?

7. Heb je een cadeaukaart gekocht n.a.v. de 
campagne?

Vragen

Door middel van het 
toevoegen van vragen aan de 
jaarlijkse GfK 
Consumentenmonitor willen wij 
de effectiviteit van deze 
campagne meten.

(*) Vermelde vragen en opname in de GfK enquete 
zijn onder voorbehoud



Leden pakket
Pakket 1 €6.000 Pakket 2 €4.500 Pakket 3 €2.500

Social: Onderdeel van de landelijke 
basis social animatie (1 uiting)

n.v.t. n.v.t.

Social: 1 partner social animatie (1 
uiting)

Social: 1 partner social animatie (1 
uiting)

n.v.t.

Social: Campagne stijlguide voor 
eigen opmaak en inzet in eigen 
kanalen (open bestanden voor 

inzet eigen portfolio)

Social: Campagne stijlguide voor 
eigen opmaak en inzet in eigen 
kanalen (open bestanden voor 

inzet eigen portfolio)

Social: Campagne stijlguide voor 
eigen opmaak en inzet in eigen 

kanalen (open bestanden 
voor inzet eigen portfolio)

Social: Uitgewerkte uiting o.b.v. de 
stijlguide (1 uiting geschikt 
voor Instagram / 1 carrousel 
advertentie voor Facebook)

n.v.t. n.v.t.

Radio: Tag on (1 uiting) Radio: Tag on (1 uiting) n.v.t.



April - Mei Juni - September Oktober-November

• Aanmelden leden

November - December

Planning

• Content leden 
aanleveren

• Opmaak campagne 
GUC

• Delen stijlguide

• Leden levering 
eigen planning 
inzet aan

• Campagne LIVE



Doe je mee?

Neem contact op met 
de commissie! Tamar de Leeuw

Voorzitter@bvcnl.nl
René de Wit

rdewit@bvcnl.nl
Wendy Trienen

Wendy.trienen@
bhnetwork.com

Babette Vos
babette.vos@wonderbox

.com

Daniëlle Beltman
danielle@sptc.nl

Angelo Ridderhof
aridderhof@primera.nl





Distributie

Verkoop

Kaart uitgever Support
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