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WAT VERSTAAN 
WE ONDER OFFLINE 
MARKETING?
Offline marketing maakt gebruik van mediakanalen die geen 
gebruik maken van het internet. Offline adverteren kan onder 
andere door middel van: televisie, billboards, telemar-
keting, radio, brochures, flyers en alle andere soorten 
gedrukte media.

Vóór het internettijdperk werd offline marketing op grote 
schaal gebruikt door bijna elke bedrijfseigenaar. Maar tijden 
veranderden en marketing natuurlijk ook.

Tegenwoordig richten veel merken zich alleen op het creëren 
van de perfecte digitale marketingstrategie en denken ze geen  
minuut na over de voordelen van offline marketing.

Dit is een groot gemis, want de waarheid is dat voor diverse 
bedrijven offline marketing een veel betere keuze is dan 
digitale marketing.

Offline marketing is een strategie die net als online marketing 
zorgvuldig moet worden ontwikkeld, gepland en georgani-
seerd. Als het gaat om mediakanalen buiten de internetruimte, 
zijn er veel dingen waar mensen op moeten letten.

Offline marketing is niet alleen het afdrukken van tekst of het 
inkopen van een radiospot. Het is net als online marketing 
een proces dat veel creativiteit en hard werken vereist. Offline 
marketing is veel meer dan mensen veronderstellen. 

LEES HOE JOUW BEDRIJF KAN PROFITEREN  
VAN DE VOORDELEN VAN DEZE ONTERECHT  
VERWAARLOOSDE VORM VAN MARKETING.
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WERKT OFFLINE 
MARKETING?
JAZEKER!
Offline marketing werkt niet alleen omdat sommige bedrijven 
niet anders kunnen adverteren, maar vooral omdat het voor 
deze merken de beste manier van adverteren is. Wanneer het 
op de juiste manier wordt gecreëerd en ingezet, kan offline 
marketing veel bedrijfsgroei initiëren.

EVEN WAT STATISTIEKEN
KRANT EN TIJDSCHRIFT
Ongeveer de helft van de Nederlanders (47%) lezen dagelijks 
een krant. Daarmee worden kranten meer op dagelijkse basis 
gelezen dan tijdschriften (11%). Er is tussen 2013 en 2015 een 
flinke daling geweest, maar sinds 2016 is het aantal lezers zo 
goed als stabiel.

Op dagelijkse en wekelijkse basis (‘frequent ’) daalt het aantal 
lezers tussen 2009 en 2018 van 51% naar 43%. Echter groeit 
in deze periode het aantal lezers op maandelijkse basis  
(‘incidenteel’) van 38% naar 48%.

Ook verhoogt het opnemen van kranten in de advertentie-
campagnes de effectiviteit van de campagne ongeveer met 
5,7 in de financiële sector, 2,8 keer in de detailhandel, 1,7 keer 
meer in de auto-industrie en 3 keer in de reissector.

RECLAMEFOLDERS
Ook lezen ruim 75% van de Nederlanders reclamefolders. 
Ruim 50% leest de papieren folder en 25% doen dit vooral via 
een folder app of verzamel website. Van deze mensen komt 
ruim 80% n.a.v. deze folders in actie.

Regulier effect Extra effect door offline adverteren

50% LEEST DE  
FYSIEKE FOLDER

25% LEEST  
DE E-FOLDER

CTA EFFECT  
IS 80%

Bronnen voor deze pagina: NOM Foldermonitor | De Leesmonitor

FINANCIËLE  
SECTOR
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HANDEL

REIS  
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VOOR WIE 
IS OFFLINE 
MARKETING 
GESCHIKT?
Hoewel er geen strikte criteria zijn voor het wel of niet ge-
bruiken van offline marketing, zijn er nog steeds een aantal 
algemene opvattingen over welke soorten bedrijven zeker 
offline marketing moeten gebruiken.

Dagelijks worden er talloze web-bedrijven geopend. Veel van 
deze bedrijven bieden hun dienst of product internationaal 
of alleen online aan, voor hen heeft het minder zin om in 
kranten of op de radio te adverteren. Het is niet zo dat je deze 
diensten en producten niet offline kunt promoten, maar het is 
waarschijnlijk een verspilling van zowel tijd als geld.

Offline marketing kan echter in veel verschillende bedrijven 
en industrieën worden gebruikt. 

DE BEDRIJVEN DIE ZEKER ZULLEN PROFITEREN 
VAN OFFLINE ADVERTENTIES ZIJN:

KLEINE EN MIDDELGROTE  
ONDERNEMINGEN
Kleine of middelgrote bedrijven hoeven niet de grotere menigte 
te bereiken die online bedrijven en dienstverleners moeten 
opzoeken. Zij opereren vaak lokaal en kunnen beter offline 
marketing toepassen omdat dit het doel van marketing het 
beste dient.

Als je een eigenaar van een dergelijk bedrijf bent, moet je 
er rekening mee houden dat de lokale consument die je wilt 
benaderen niet alleen op internet zoekt naar jouw product 
of dienst. Denk aan je doelgroep, hun leeftijd en dagelijkse 
activiteiten. Als je autodealer bent, zullen de meeste van jouw 
klanten je niet op Facebook zoeken. Focus op de juiste aanpak 
en tactiek . 

Het adverteren van jouw bedrijf op de radio of met folders 
kan je helpen op een manier waarop Facebook of Instagram 
nooit zullen kunnen. Speel slim met je mediamix.
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FAMILIEBEDRIJVEN
Familiebedrijven kunnen enorm variëren in grootte. Hier, 
vergelijkbaar met de lokale kleine en middelgrote onderne-
mingen, is ook offline marketing een van de betere tactieken 
om meer klanten voor het bedrijf aan te trekken.

Dergelijke communicatie kan de naamsbekendheid en sym-
pathie in de lokale gemeenschap vergroten. Denk hierbij aan; 
ambachtswinkels, boetieks, galeries, studio’s, een bar en nog 
veel meer. Als een familiebedrijf groter wordt en bijvoorbeeld 
meerdere filialen krijgt, blijft offline marketing de connectie 
met de gemeenschap in stand houden.

Deze bedrijven mogen daarom 
nooit stoppen met lokaal adver-
teren, want hun doelgroep is te 
divers. Het internet kan helaas 
niet elk van hun potentiële 
klanten bereiken, dus adverte-
ren buiten internet is een zeer 
slimme zet. 

Internet kan hun publiek minder 
goed bereiken, maar gelukkig 
kunnen televisie, radio en print 
advertenties wel helpen.

INTERNATIONALE BEDRIJVEN
Het is geen wonder dat grote bedrijven profiteren van internet 
om hun omzet te vergroten en hun bedrijf vooruit te helpen.

Er zijn echter veel grote en herkenbare namen die ook  
regelmatig gebruik maken van offline marketingcampagnes. 
De meeste van deze campagnes richten zich op de huidige 
deals van het merk, kortingen, naamsbekendheid, enz. Onder 
dergelijke grote nationale en internationale bedrijven kunnen 
we bedrijven vinden zoals Albert Heijn, Mediamarkt, Heineken 
en KPN.
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VERSCHILLENDE 
MANIEREN OM 
OFFLINE TE  
ADVERTEREN
Net als digitale marketing omvat offline marketing ook veel 
verschillende soorten waaruit je kunt kiezen. Sommige mar-
ketingtactieken zullen beter werken dan andere. Doe eerst 
onderzoek om zo te zien welke offline marketingbenade-
ringen voor vergelijkbaar bedrijven hebben gewerkt. Praat 
indien mogelijk met verschillende ondernemers of reclame 
bureaus en luister naar het advies dat ze geven.

Als dit de eerste keer is dat je een tijdje offline wilt gaan met 
jouw marketing, kun je beter luisteren naar wat anderen te 
zeggen hebben. Marketing in het algemeen levert alleen re-
sultaten op wanneer deze slim worden gebruikt. Zorg ervoor 
dat je verstandige keuzes maakt.

In dit hoofdstuk worden enkele offline advertentietypen 
genoemd die je in het verleden misschien niet altijd hebt 
overwogen, maar dat zou je zeker moeten doen.

ADVERTENTIES
De kosten voor dergelijke advertenties zijn afhankelijk van 
de krant of het tijdschrift, het bereik en de grootte van de ge-
wenste advertentie. Doe je onderzoek voordat je de advertentie 
inkoopt.

Het geheim van een succesvolle en effectieve advertentie 
hangt af van verschillende cruciale punten:

•  Je moet niet zomaar in elke krant of tijdschrift adverteren. 
Ben selectief en probeer geleidelijk verschillende opties.

•  Kies de uiting die jouw doelgroep het meest koopt en leest. 
De uitgever zal hier de cijfers van hebben, maar om tijd te 
besparen kan je een reclame of marketing bureau vragen 
om een media plan op te stellen.

•  Laat jouw advertentie door een professional ontwerpen, 
zo zorg je dat jouw advertentie is geoptimaliseerd om de 
boodschap snel en goed over te brengen. 

EEN GOED RECLAMEBUREAU KAN JE ADVISEREN.
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RADIO
Radioreclame is een van de meest populaire manieren van 
marketing, of we het ons realiseren of niet. We luisteren tijdens 
het rijden, in de meeste winkels, kantoren, enz. Dit betekent dat 
je grote groepen mensen op hetzelfde moment kunt bereiken.

HET IS EEN DUURDERE MANIER VAN ADVERTEREN,  
MAAR RADIO IS NOG STEEDS EEN STERK MEDIUM. 

Als je een lokaal bedrijf hebt en meer mensen in de regio wilt 
bereiken, mag adverteren via radio niet ontbreken in jouw 
mediamix.

Probeer niet om mensen te vervelen, maar om ze te verma-
ken en te interesseren om naar jouw advertentie te luisteren. 
Je kunt ook een pakkende muziektekst of slogan toevoegen, 
zodat het nog herkenbaarder wordt dat het om jouw bedrijf 
gaat. Probeer niet teveel in een advertentie te vertellen, 
maar zorg er voor dat de naam van jouw bedrijf in het 
achterhoofd van de luisteraar komt.

VISITEKAARTJES
Als bedrijfseigenaar krijgt je niet altijd de kans om jouw 
bedrijf volledig te introduceren. Daarom kun je het beste een 
visitekaartje aan anderen overhandigen. 

Besteed wat tijd of betaal een expert om een perfect ontwerp 
te maken dat alles belichaamt waar jouw bedrijf om draait. 
Vergeet niet het logo en natuurlijk de merkkleuren van jouw 
bedrijf te gebruiken. 

HET ONTWERP VAN JE VISITEKAARTJE IS MINSTENS 
ZO BELANGRIJK ALS HET HEBBEN ERVAN. 

Het gebruik van een bijzondere stans of speciaal papier zal 
positieve reacties uitlokken en veel mensen vinden dergelijke 
bedrijven serieuzer voor een samenwerking.

Een visitekaartje kan ook werken als link naar jouw digitale 
marketing door bijvoorbeeld een QR-code met jouw contact-
gegevens toe te voegen.

Pro tip:  Zorg dat mensen je beter herinneren door jouw foto 
aan het visitekaartje toe te voegen. 
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FOLDERS EN FLYERS
Folders en flyers zijn absoluut de meest bekende vorm van 
offline adverteren.

Zoals gezegd houden mensen gewoon van visuele inhoud. 
Als folders en flyers zijn gemaakt om informatief en speels te 
zijn, kunnen ze bedrijven helpen om veel meer klanten aan te 
trekken en de bekendheid van het merk te vergroten. 

Wat deze twee manieren van offline adverteren zo effectief 
maakt, is de flexibiliteit. Elk bedrijf, ongeacht de branche, 
kan een folder of flyer maken voor hun marketingdoelen. 

Folders en flyers kunnen worden gebruikt om informatie over 
het merk te verstrekken, een nieuw product te introduceren, 
kortingsbonnen aan te bieden en evenementen te promoten. 

De folders en flyers worden meestal verspreid op plaatsen 
waar de doelgroep het vaakst komt. Ze kunnen ook bijvoor-
beeld bij populaire cafés worden gelegd of aan tijdschriften 
en kranten worden toegevoegd. 

Ook het uitdelen van folders op beurzen, bij netwerkbijeen-
komsten of bij presentaties zorgt voor een blijvende indruk 
bij jouw potentiële klanten.

Nogmaals, wees voorzichtig met het ontwerp en de kleuren 
die je gebruikt. Een folder of flyer moet overeen komen met 
de boodschap die je met jouw bedrijf wilt uitstralen. Als je 
niet zeker bent over het zelf ontwerpen van de folder of flyer, 
laat het dan aan goede vormgever over.

BROCHURES
De meeste mensen verwarren brochures met folders en vice 
versa. Hoewel het allemaal gedrukt promotimateriaal is, zijn 
brochures bedoeld om het volledige verhaal of product toe te 
lichten. Een flyer of folder is bedoeld om interesse te wekken 
en een specifiek onderdeel van jouw product, dienst of bedrijf 
uit te lichten.

DRUKWERK “PRINT” ZICH IN JE HERINNERING,  
JE HOUDT HET VAST, BEKIJKT HET & RUIKT ERAAN. 

In brochures kun je zoveel inhoud toevoegen als je wilt. Dit is 
echter een veel voorkomende valkuil. Schrijven = schrappen. 
Zorg ervoor dat je ook in een brochure kort en bondig je 
boodschap overbrengt. Maak gebruik van visuals zoals foto’s 
en infographics om jouw boodschap te verduidelijken en de 
lezer het juiste gevoel bij jouw product of dienst te geven.
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STAND / BEURS
Vakbeurzen en tentoonstellingen bieden de gelegenheid om 
andere bedrijven te leren kennen, maar nog belangrijker; 
anderen jouw bedrijf te laten kennen. Een stand moet een 
representatie van jouw daadwerkelijke bedrijf zijn. Maak ge-
bruik van beelden, kleuren en andere huisstijlelementen om 
jouw bedrijfsidee in één (kleine) stand te belichamen. 

GEEF INDIEN MOGELIJK EEN GRATIS MONSTERS 
OF DEMONSTRATIE.

Als je bijvoorbeeld een restaurant hebt, kun je een gratis hapje 
of drankjes geven. Gebruik hiervoor geen generieke producten 
zoals een glaasje cola, maar probeer ook hier de indruk van 
jouw bedrijf bij de bezoeker in het achterhoofd achter te laten. 

Bezoek deze beurzen ook zelf! Betaal niet alleen promotors 
om jouw bedrijf voor je te adverteren. Mensen houden van 
interactie met bedrijfseigenaren. Vraag de mensen die jouw 
bedrijf al hebben bezocht om feedback, begroet nieuwe klan-
ten hartelijk en zorg ervoor dat zij zich bijzonder voelen. 

Onderschat nooit de kracht van het vriendelijke woord en een 
glimlach. Het zal wonderen doen!

POSTERS
Heel anders dan folders en brochures, kunnen posters overal 
in de stad en in jouw winkel worden opgehangen om de 
aandacht te trekken.

Maak een poster over een speciale deal, een aankomend  
evenement of met belangrijke informatie. Plaats deze op 
locaties waarvan je denkt/weet dat mensen deze zullen zien. 

Houd bij het ontwerpen van een poster niet alleen rekening 
met de grote van de poster, maar vooral met de afstand waar-
op het gelezen wordt en de tijd dat mensen dit doen. Vermeld 
jouw boodschap dus groot genoeg, kort en krachtig en trek 
de aandacht met een interessante afbeelding. Ook hierbij kan 
een goede vormgever de effectiviteit sterk verhogen. 

Posters zijn een eenvoudige en zeer effectieve manier om 
mensen aan te trekken. Op zijn minst zullen mensen jouw 
boodschap lezen, maar als je de posters in grotere aantallen 
verspreid is de kans groot dat ze onbewust worden geïntro-
duceerd met jouw bedrijf. Dit alles zorgt ervoor dat posters 
een van de beste vorm van marketing zijn.
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DE VOORDELEN 
VAN OFFLINE 
MARKETING
Men neemt vaak aan dat online marketing veel voordeliger is 
dan offline marketing. Echter is dit niet altijd het geval.

Zoals eerder vermeld, is online marketing niet het beste 
type marketing voor elk bedrijf. Offline marketing heeft echt 
veel voordelen. In dit digitale tijdperk is offline marketing zo 
onderschat dat mensen zich gedragen alsof het niet bestaat. 
Je hebt niets te verliezen door een aantal traditionele adver-
tentiemethodes uit te proberen.

HELPT WAAR ONLINE MARKETING 
NIET KAN
Niet alle mensen gebruiken dagelijks internet. Hoe vreemd dit 
misschien ook klinkt, er zijn nog steeds mensen de computers 
of smartphone minimaal gebruiken. Deze mensen begeven 
zich ook minder vaak op socialmedia.

Dit betekent dat een dergelijk publiek minder bereikbaar zal 
zijn via internet. Dus offline marketing is de beste kans om 
hen te bereiken.

VERHOOGT DE  
AUTHENTICITEITSWAARDE
Het gevoel van authenticiteit is bij offline marketing vele 
malen hoger dan online. Fake nieuws en Instagram filters 
hebben de gebruiker argwanend gemaakt. Daarom gebruiken 
veel merken offline marketing om als een serieuzere partij 
over te komen.

Aan de andere kant richt offline marketing zich vooral op 
het opbouwen van openhartige relaties met mensen. Offline 
marketing heeft alles te maken met communiceren en binding 
creëren met jouw bestaande en potentiële klanten.

Je communiceert bijvoorbeeld met mensen telkens wanneer je 
brochures of folders verspreidt, dus dit helpt om een authen-
tiek gevoel te creëren en jouw merk meer geloofwaardigheid 
te geven.
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GEMAKKELIJKER RELATIES AANGAAN
Vooral als je een lokaal bedrijf hebt, moet je jezelf richten op 
offline marketing. Waarom? Omdat het je de perfecte gele-
genheid biedt om relaties met jouw medeburgers aan te gaan. 

Offline marketing is een zeer dynamische manier om relaties 
met anderen aan te gaan. Mensen voelen zich meer op hun 
gemak wanneer ze praten met mensen die ze kunnen zien.

Hoe goed of slecht je ook bent in het starten van een gesprek, 
probeer het tenminste. Je kunt er ook aan denken om Point of 
Sale materiaal te gebruiken, dat je kan helpen met de uitleg of 
verkoop van een product. Denk hierbij aan een baliedisplay.

ALTIJD TOEGANKELIJK

Offline marketing is vaak toegankelijker dan online marketing. 
Mensen hoeven niet in te loggen om een poster of flyer te 
lezen. Met offline media bied je vrij van technologie jouw 
boodschap aan. 

Zowel offline als online marketing hebben goede en slechte 
kanten. Dit kenmerk van offline marketing maakt het echter 
uiterst gunstig voor lokale ondernemers. 

UNIEK
Print media is met de nieuwste technieken uiterst creatief in te 
zetten. Denk aan verschillende afwerkingen zoals; bijzondere 
papiersoorten, vouwen, stansen, lamineren, enz. 

TEGENWOORDIG ZIJN DIT SOORT AFWERKINGEN 
ZELFS BETAALBAARDER DAN OOIT.
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DE VOOROORDELEN  
OVER OFFLINE 
MARKETING
Veel marketeers vinden offline marketing “niet de moeite 
waard” omdat het oud en inefficiënt zou zijn. Sommige van 
hun punten zijn logisch, maar er zijn toch nog steeds veel  
misvattingen over offline marketing. Veel van deze marketeers 
handelen volledig op cijfers. Het feit is echter dat niet alles in-
zichtelijk te maken is met cijfers. Mensen laten zich vaak door 
emotie leiden en met de juiste strategie is een combinatie van 
offline en online-communicatie onevenaarbaar. 

OFFLINE MARKETING  
IS ALLEEN VOOR OUDEREN
In het kort, dit is niet waar. Kijk bijvoorbeeld eens naar 
de festival branche. Ook voor festivals die gericht zijn op 
jongeren wordt veel offline media ingezet om aandacht te 
trekken, en de festivals zelf worden door veel bedrijven als 
podium gebruikt om hun product of dienst te promoten. 

Vanaf 2016 zijn de responspercentages van 18- tot 21-jarigen 
verdubbeld, waardoor offline marketing ook onder de jongere 
generaties de voorkeur heeft. Het is waar dat ouderen vaak 
minder technisch onderlegd zijn en minder digitale appara-
ten gebruiken, maar dit betekent niet dat de jongere mensen 
offline marketing afkeuren.

OFFLINE MARKETING  
IS MOEILIJK TE VOLGEN
Hoewel het bijhouden van de lezer via offline marketing niet 
zo eenvoudig en vanzelfsprekend is als bij online marketing, is 
het wel degelijk te meten.

VOEG PER UITING EEN UNIEKE KORTINGSCODE 
AAN JOUW ADVERTENTIE TOE.

Of spoor de TV kijkers aan met extra voordeel als ze direct 
bellen. Hiermee kun je de voortgang van jouw marketing 
volgen en nagaan of deze de verwachte en het gewenste 
resultaten oplevert. Net als bij online marketing zul je ver-
schillende manieren moeten uitproberen totdat je de manier 
vindt die het beste werkt voor jouw bedrijf.
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OFFLINE MARKETING IS DUUR
Een van de grootste redenen waarom verschillende bedrijven 
niet van offline marketing houden, is omdat ze denken dat 
het hen veel geld zal kosten.

Ja, het is waar dat een reclamebord of een tv-advertentie 
meer kost dan een kleine adwords campagne, maar als je 
appels met appels gaat vergelijken zul je zien dat ook hier 
alle waar naar zijn geld is. 

Ook voor kleinere ondernemingen is het gebruik van offline 
media in de vorm van POS materiaal en flyers vaak voorde-
liger dan een online  
campagne opzetten. 

DE INTEGRATIE IS MOEILIJK
Wat de meeste mensen ten onrechte veronderstellen is dat 
het integreren en combineren van offline en online media 
kanalen een uitdagende taak is. Ondanks dat het eenvoudig 
gecombineerd kan worden.

Technologie is ook je vriend wanneer je offline marketing 
beoefent. Je kunt verschillende tools gebruiken om jouw  
uitgaven en het effect hiervan bij te houden.

OFFLINE MARKETING IS VEEL KRACHTIGER DAN 
DE MEESTE MENSEN ZICH REALISEREN.

Doordat velen zich concentreren op online strategieën, missen 
ze hierdoor een hoop effectieve promotiemogelijkheden. Als 
jouw bedrijf kan groeien en verrijken door offline marketing, 
heb je niets te verliezen door het te proberen. 



KOM UIT JE COMFORTZONE 
DENK BUITEN DE KADERS. 
OFFLINE MARKETING IS  
WAAR JE NAAR OP ZOEK WAS!
Offline marketing is in feite een heel natuurlijke manier van 
communicatie. Het spreekt mensen van alle generaties aan, 
genereert een hoge Return on Investment en biedt kansen 
die online marketing laat liggen. Hierdoor kan jouw bedrijf 
gemakkelijk excelleren, dus houd jouw bedrijf niet tegen. 

Doordat veel bedrijven zich concentreren op online strategieën,  
missen ze waarschijnlijk een hoop effectieve promotiemoge-
lijkheden. Als jouw bedrijf kan groeien met offline marketing, 
heb je niets te verliezen.


