Waarom?
Wij geloven in de kracht van herhaling en persoonlijk
contact. Met passie vergroten en onderhouden wij ons
netwerk zodat u altijd met uw promotiemateriaal boven de
rest uitsteekt.
Dankzij onze ervaring kunnen wij vooraf zorgvuldig bepalen
op welke plaatsen u uw doelgroep het best bereikt. Dit
betekent minder verspilling, een hoger
bereik en meer bezoekers.
Johan Bosgra – Founder Spam Promotions

Hoe?
Met zorg hebben wij de beste A-locaties en promotieplekken geselecteerd en hiermee duurzame
relaties opgebouwd. Hierdoor beschikken wij over lijsten en een adressen-database met de meest
interessante promotielocaties van alle steden. Om uw bereik te verhogen denken wij altijd met u
mee en zoeken wij uw doelgroep op. Uw promotiemateriaal komt via ons verspreidingsnetwerk
terecht op plekken waar u uw doelgroep uitstekend bereikt:
• Restaurants

• Musea

• cafés

• verschillende podia

• hotels

• boekhandels

• scholen

• broodjeszaken

• bibliotheken

• kledingwinkels

• buurthuizen

• kroegen

• VVV ‘s

• supermarkten

• winkels

• Snackbars

• Wijkcentra

• Sportverenigingen

Uw persoonlijke promotieadviseur

Heeft u vragen over hoe u uw promotie zo efficiënt mogelijk kunt uitvoeren dan kunt u rekenen op
een persoonlijke promotieadviseur die u helpt bij het verkrijgen van de juiste inzichten zodat u de
juiste beslissing kunt nemen. Uw persoonlijke promotieadviseur kunt u gerust bellen of mailen
wanneer u vragen heeft.

Dagelijkse controleservice
• Hebt u zelf geen tijd om uw promotie te doen?
• Vindt u het ook vervelend wanneer uw promotiemateriaal ondergesneeuwd raakt of
onder geplakt wordt door promotiemateriaal van anderen?
• Wilt u ook dat uw promotiemateriaal altijd uitstekend zichtbaar is voor uw doelgroep?

Met onze dagelijkse controleservice
haalt u het maximale uit uw promotiemateriaal!

Wat zou u ervan vinden als uw promotiepartner altijd toezicht houdt op uw promotie-materiaal en
ervoor zorgt dat u altijd boven de rest uitsteekt?
Dankzij onze unieke dagelijkse controleservice heeft u een veel
hoger bereik. Dit houdt in dat wij dagelijks meerdere
controlerondes uitvoeren om tijdig te signaleren wanneer uw
promotiemateriaal minder zichtbaar dreigt te raken omdat het
bijvoorbeeld wordt overplakt of ondergesneeuwd raakt door
promotiemateriaal van anderen. Wij herstellen dit dan direct
door u weer uitstekend zichtbaar te maken.
De dagelijkse controleservice wordt niet extra in rekening
gebracht.
Wij verspreiden uw promotiemateriaal alleen op locaties waar
dat is toegestaan.

Uw posters zijn altijd zichtbaar op de plakzuilen
tijdens de ochtend- en avondspits!

A-locaties

Wij promoten in steden en dorpen in de provincies:

Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel
Neem contact met ons op om te zien of uw gewenste stad of dorp op
onze lijst of in onze database voorkomt.

Offline en online

• Gelooft u in de kracht van herhaling?
• Wilt u ook profiteren van de internetvoordelen als het gaat om promotie?
Spam Promotions heeft niks te maken met vervelende e-mail spam maar staat voor doeltreffende
promotie dat werkt! Ook online verhogen wij uw bereik o.a. via onze social media kanalen.
Uw boodschap wordt op deze manier herhaald onder uw doelgroep.
Dankzij goede samenwerkingen met online marketingbureaus kunt u gerust uw online-campagnes
door ons laten uitvoeren. Zo staat u niet alleen outdoor maar ook online op de eerste plaats! Zo
werken wij o.a. samen met Marketsolutions en is flyersverspreiden.nl een onderdeel van Spam
Promotions.

Sandwichborden
Op feesten en festivals heeft u in 1 klap een groot bereik onder uw doelgroep. Om die reden
verzorgen wij voor u van A tot Z de sandwichborden en hangen we grote opvallende banners op,
op locaties waar uw doelgroep het ziet.

Sandwichborden en grote banners op feesten en festivals

Bij welk bezoekersaantal is uw evenement geslaagd?

Welke bedrijven, organisaties en instellingen gingen u voor?
Neushoorn, Tryater, Hannemahuis, Maria Louise Jaar, Gemeente Leeuwarden, Kunst
aan de haven, Kunstkade, GK Producties, Noisekick Producties, Heechsimmer Fesival,
Sneekweek, Stichting Cinevloot, De Kruidhof Buitenpost, Stichting Millenniumnetwerk
Fryslân, Provincie Frslan, Red Butterfly Agency, Welkom in Leeuwarden, De 2
gemeenten, Friese milieu federatie, Poppin’Bottles Events, 3FM Serious Request,
Gemeente Leeuwarden, Poppodium Iduna, Keramiek museum Princessehof, Museum
Drachten, Fries Museum, ID&T, Dance 2 Eden, Van Gelderen Events & Catering, Media
Art Friesland, Club Red Leeuwarden, Stadsschouwburg De Harmonie Leeuwarden,
Boven Holland Entertainment, Digital Movement, Noordelijk Film Festival, Freeze
festival, Keunstwurk, Fiftysix, Q Dance, High Energy Events, UDC, Fryslan
UnlimitedKunstencentrum Atrium, VHDG, MBN Productions, Friesland Pop, Explore the
North, Centraal Comité 1945 Harlingen, Paradigm, Beach Dance, House the 90,
Uprgade Events, Festival evenementen Uitmarkt Leeuwarden, Jant evenementen,
Groot Haar + Orth, Leeuwarden 2018, Plus Taalreizen, Silvana Fancel Communicatie,
Starhunter, Jennifeu&Malibu, Tryater, Spelend Sporten, FOX Stadskanaal, De Lawei,
Muziekcentrum Schaaf, MBN Productions BV, Cultuur Reclame, CJG Smallingerland,
Stichting Tsjoch, Into the grave/Cityrock, Bevrijdingscomité Drenthe, Stichting de BAK,
Comite Leeuwarden 2018, Stichting Leeuwarder muziek evenementen, Hannemahuis
Harlingen, De Markies, Omar Smids, Gemeente Leeuwarden, Vitens, Wetterskip
Fryslân, Huize Maas Groningen, The Tall Ships Races Harlingen, Glemmer Festival, Art
of Dance, ZON klaar, HAMILTON BRIGHT, Circus Saranti, Dokkém Open Air, Epic 247
Media Group, Danschool Bailinho, Salseromboka, Criterium productions, Forces of
Dance, Next-Gen Art Event, Circus Salto, Salsa Romos, MJB Events PR

Werkwijze
Wij houden dingen graag simpel. Hebt u promotiemateriaal dat verspreid moet worden dan halen
wij het op en doen wij de rest.
Hebt u geen promotiemateriaal dan ontwikkelen wij dit voor u. Zo kunnen wij uw drukwerk
ontwerpen en drukken tegen aantrekkelijke tarieven.

Veel gestelde vragen
Wat gebeurt er nadat wij uw drukwerk hebben opgehaald?
Wij gaan direct aan de slag met het verspreiden en plakken van het materiaal. Mail ons ook uw
digitale flyer en persberichten zodat wij via onze online kanalen nog meer exposure voor u kunnen
creëren.
Wat gebeurt er nadat het materiaal is geplakt en verspreid?
Wij gaan dan dagelijks meerdere controlerondes uitvoeren om ervoor te zorgen dat uw materiaal
altijd boven de rest uitsteekt.
Ontvang ik ook foto’s per mail als bewijs?
Van elke promotieopdracht ontvangt u van ons foto’s per mail waarop u kunt zien dat uw promotie
professioneel en vakkundig wordt verzorgd door onze promotie-experts.
Wordt mijn promotie uitbesteed aan derden of studenten?
Wij werken uitsluitend met een team dat passie heeft voor promotie en besteden uw promotie niet
uit aan derden.
Krijg ik van te voren te horen waar mijn promotiemateriaal wordt verspreid?
Ja, u krijgt inzage in onze lijsten en adresdatabestand.
Beschikken jullie ook over promoteams?
Ja, onze professionele promotie-dames kunnen voor u flyeren op koopavonden, een drukke
zaterdagmiddag, feesten of festivals.
Hangen jullie ook banners op festivals?
Ja, wij beschikken over een groot netwerk van organisaties waar wij een duurzame relatie mee
hebben en waar wij banners van onze partners mogen ophangen.

De belangrijkste voordelen op een rij:
• Al uw promotiemateriaal zichtbaar op A-locaties.
• Goed zichtbaar op alle plakzuilen in Leeuwarden.
• Snelheid, dus tijdwinst en gemak! Vandaag geleverd, morgen al verspreid!
• Maximale efficiency uit uw promotiecampagne.
• Goed zichtbaar in de wijken.
• Dagelijkse controle rondes.
• Een contactpersoon, niets wordt uitbesteed.
• Promotie oplossingen voor elk budget.

De prijzen
Onze prijzen staan vermeld op onze websites, neem een kijkje op
www.spampromotions.nl of op www.flyersverspreiden.nl voor de actuele prijzen.
Uiteraard is een offerte op maat ook mogelijk!

Maak vandaag nog een
vrijblijvende afspraak!
Maak een vrijblijvende afspraak met onze promotie-expert om uw mogelijkheden in
kaart te brengen.

E-mail:
info@spampromotions.nl
E-mail:
info@flyersverspreiden.nl
Telefoon: 06 – 43 08 83 71

Spam Promotions
Julianalaan 84-b
8932 AG Leeuwarden
KVK 01109575
www.spampromotions.nl
www.flyersverspreiden.nl

