
	  
	  
Doelgroep	  
De	  doelgroep	  die	  willen	  bereiken	  met	  ons	  promotieplan	  zijn	  sportvolgers	  tussen	  de	  20-‐49	  
jaar	  die	  wonen/verblijven	  in	  Rotterdam.	  Ze	  volgen	  sport	  wekelijks	  en	  kijken	  en	  luisteren	  er	  
ook	  wekelijks	  naar.	  Ze	  vinden	  het	  ook	  leuk	  om	  samen	  met	  vrienden/collega’s	  sport	  te	  gaan	  
in	  kroegen/sportcafés	  onder	  het	  genot	  van	  een	  hapje	  en	  een	  drankje.	  
	  
Activiteiten	  
	  
Media	  
Om	  onze	  doelgroep	  te	  bereiken	  willen	  we	  advertenties	  plaatsen	  in	  de	  nieuwskanalen	  in	  
Rotterdam	  plaatsen	  die	  informatie	  geeft	  over	  de	  applicatie	  die	  we	  hebben	  ontwikkelt	  en	  
waar	  ze	  deze	  applicatie	  kunnen	  vinden	  en	  kunnen	  downloaden.	  Daarnaast	  kunnen	  we	  ook	  
een	  advertentie	  plaatsen	  op	  de	  websites	  van	  die	  nieuwskanalen	  
	  
+	   Bereik	  van	  een	  groot	  publiek	  als	  het	  in	  de	  juiste	  media	  geplaatst	  is	  
+	   Professionele	  uitstraling	  van	  je	  product	  	  
-‐	  	  	   Onduidelijk	  of	  de	  boodschap	  overkomt	  bij	  de	  doelgroep	  
-‐	   Hoge	  kosten	  van	  het	  plaatsen	  van	  de	  advertenties	  
	  
Sociale	  Media	  
Er	  kan	  een	  Facebookpagina	  en	  Twitteraccount	  worden	  gemaakt	  die	  informatie	  geeft	  over	  
eventuele	  updates	  en	  vragen	  kan	  beantwoorden	  die	  de	  gebruiker	  stelt	  via	  deze	  sociale	  
media.	  	  
	  
+	   Goedkoop	  
+	   Zichtbaar	  	  van	  hoe	  groot	  de	  omvang	  is	  van	  de	  potentiele	  gebruikers	  
-‐	   Geen	  bereik	  voor	  een	  deel	  van	  de	  doelgroep	  die	  niet	  actief	  is	  via	  sociale	  media.	  
-‐	   Sociale	  media	  verkoopt	  niet	  direct	  het	  product	  
	  
Adverteren	  op	  de	  locaties	  
Via	  de	  schermen	  die	  ophangen	  in	  de	  kroegen	  die	  meewerken	  met	  ons	  product	  kan	  
geadverteerd	  worden	  over	  onze	  applicatie	  voor	  en	  tussen	  de	  wedstrijden	  door.	  	  
	  
+	  	   De	  potentiele	  gebruiker	  is	  al	  aanwezig	  op	  één	  van	  de	  locaties	  
+	   Goedkopere	  oplossing	  
-‐	   Onduidelijk	  of	  de	  boodschap	  overkomt	  
-‐	   Relatie	  duur	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Posters/Bierviltjes	  
Ter	  promotie	  van	  onze	  applicatie	  hebben	  we	  een	  poster	  gemaakt	  die	  informatie	  geeft	  wat	  
de	  applicatie	  inhoudt	  en	  waar	  ze	  hem	  kunnen	  downloaden.	  Deze	  kunnen	  we	  ophangen	  in	  
het	  centrum	  van	  Rotterdam,	  maar	  ook	  bij	  sportverenigingen	  in	  Rotterdam	  wegens	  het	  feit	  
omdat	  dit	  ook	  sportvolgers	  zijn.	  
Daarnaast	  kunnen	  we	  ‘flyers’	  uitdelen	  in	  de	  vorm	  van	  bierviltjes	  met	  daarop	  de	  QR	  code	  
waarmee	  je	  gelijk	  de	  applicatie	  kan	  downloaden.	  	  
	  
+	  	  	   Contact	  met	  de	  eventuele	  gebruiker	  van	  je	  applicatie	  bij	  het	  flyeren	  
+	   Gratis	  beschikbare	  locaties	  om	  de	  posters	  op	  te	  hangen	  
-‐	   Onduidelijk	  of	  je	  ook	  echt	  je	  doelgroep	  bereikt	  
-‐	   Vandalisme	  gevoelig	  
	  
Direct	  Mail	  
Direct	  mail	  is	  een	  brief	  dat	  vanuit	  de	  organisatie	  verstuurd	  word	  naar	  de	  geselecteerde	  
ontvangers.	  Deze	  briefen	  hebben	  een	  persoonlijke	  aanhef	  en	  de	  inhoud	  van	  de	  brief	  is	  ook	  in	  
deze	  form	  geschreven.	  Zo	  spreek	  je	  de	  ontvangers	  toch	  persoonlijk	  aan	  en	  neem	  je	  het	  
gevoel	  van	  “reclame”	  weg.	  
	  
Om	  de	  APP	  te	  promoten	  onder	  de	  kroeg	  eigenaren	  word	  direct	  mail	  toegepast.	  
Naar	  alle	  kroeg	  eigenaren	  word	  een	  brief	  gestuurd	  met	  uitleg	  van	  de	  applicatie	  en	  de	  
voordelen	  ervan,	  waarom	  zij	  het	  zouden	  willen	  gebruiken.	  	  
	  
+	  	   Persoonlijk	  contact	  
+	   Hoog	  bereik	  
-‐	   Weerstand	  tegen	  direct-‐mail	  
-‐	   Relatief	  duur	  
	  
Planning	  
Wegens	  het	  feit	  dat	  vaak	  de	  nieuwe	  seizoenen	  van	  de	  sporten	  beginnen	  in	  de	  periode	  van	  
augustus/september	  beginnen,	  willen	  we	  ook	  in	  deze	  periode	  gaan	  promoten.	  De	  potentiele	  
gebruiker	  is	  alerter	  op	  meer	  informatie	  over	  wanneer	  de	  wedstrijden	  plaats	  vinden	  en	  waar	  
ze	  deze	  wedstrijd	  kunnen	  bekijken.	  Een	  nadeel	  van	  deze	  periode	  kan	  zijn	  dat	  deze	  periode	  
veel	  nieuwe	  producten	  geïntroduceerd	  worden,	  wat	  kan	  betekenen	  dat	  het	  product	  minder	  
aandacht	  krijgt.	  	  
	  
Kosten	  
	  
Plaatsen	  advertentie	  in	  kranten	   Vanaf	  285,-‐	  euro	  per	  oplage	  
Plaatsen	  advertentie	  op	  websites	   Vanaf	  350,-‐	  euro	  per	  maand	  per	  website	  
Posters	   100	  A3	  Posters	  voor	  49	  euro	  	  excl.	  BTW	  
Bierviltjes	   1000	  stuks	  voor	  99,-‐	  euro	  excl.	  BTW	  
Direct	  Mail	   200,-‐	  euro	  opstartkosten.	  1,00	  euro	  per	  adres	  
Advertentie	  op	  locaties	   Vanaf	  75,-‐	  euro	  per	  maand	  per	  locatie	  
	  
	  
	  
	  
	  


