Advertising beyond the box

Mediapakket
DiMaBay is het Europese
netwerk voor pakketbijlagen
13 landen
2.000 Succesvolle campagnes
7.000 nationale en
20 miljoen
internationale
verzendingen
verzendpartners
maandelijks
60 miljoen gegenereerde contacten maandelijks

Maximale targeting
voor doelgerichte
klantenwinning

Groot bereik met meer
dan 20 miljoen zendingen
per maand

Ervaring door het
succesvol verspreiden
van in totaal 1 miljard
vouchers

DiMaBay wordt ondersteund door internationale partners:

Volledige, persoonlijke
service en
kwaliteitsmanagement

Advertising beyond the box

Het verzendnetwerk voor pakketbijlagen
Uw reclame gericht op de doelgroep

DiMaBay biedt een volledige, persoonlijke service voor al uw wensen voor pakketbijlagen
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Campagne voorbereiding
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DiMaBay targeting

De adverteerder (bijv. een online speelgoedwinkel) plaatst
pakketbijlagen in ons verzendnetwerk. Indien gewenst neemt
DiMaBay de print over.

Met behulp van nauwgezette targeting geeft DiMaBay passende
verzendpartners (gebaseerd op de doelgroep, ervaring en kennis).

Uw pakketbijlagen worden zorgvuldig verspreid op basis van het type product en het gewenste geografische
bereik. Via relevante verzendpartners wint u effectief nieuwe klanten.
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Start van campagne
De verzendpartner begint met de verspreiding zodra de vouchers zijn
aangekomen. De koper ontvangt de voucher in zijn of haar pakket.

4
Respons
De koper gebruikt de voucher bij zijn aankoop.
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DiMaBay internationaal

Meer dan 20 miljoen verzendingen in Europa maandelijks

DiMaBay is een internationaal bedrijf dat pakketbijlagen levert aan de grootste e-commerce markten in
Europa. U kunt eenvouwig en kostenefficiënt internationale reclame campagnes opzetten en hierbij op onze
jarenlange ervaring in de industrie bouwen.

Start: 2009
maandelijks bereik: 10.000.000

Start: 2013
maandelijks bereik: 5.000.000

Start: 2013
maandelijks bereik: 300.000
Start: 2013
maandelijks bereik: 200.000

Start: 2013

maandelijks bereik: 100.000
Start: 2013
maandelijks bereik: 500.000

Start: 2013
maandelijks bereik: 500.000

Start: 2013
maandelijks bereik: 300.000
Start: 2011
maandelijks bereik: 500.000
Start: 2013
maandelijks bereik: 300.000
Start: 2012
maandelijks bereik: 1.000.000

Start: 2012
maandelijks bereik: 1.000.000

Start: 2011
maandelijks bereik: 3.500.000
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targeting aan de hand van de interessen van de klant
Efficiënte nieuwe klantenwinning door gebruik te maken van DiMaBay’s
productclassificaties

De verspreiding via specifieke verzendpartners zorgt voor optimale targeting van de doelgroep.
Bijvoorbeeld; uw doelgroep interesseert zich voor Beauty & Lifestyle. U kunt deze doelgroep benaderen
door te kiezen voor een verzendpartner die delicatessen & voedsel aanbiedt.

Bücher, Filme, Musik,
Videospiele
Accessoires,
Bekleidung

Boeken, Film,
Muziek, Videogames

Accessoires &
Kleding

Diensten &
Overig

Diensten &
Overig

Mode

Post Order
Post Order

Audio & HiFi,
Auto & Motor,
Computer &
Elektronica,
Foto &
Fotoproducten,
Telecommunicatie

Delicatessen &
Voedsel,
Geindividualiseerde
Feinkost & Food,
Producten,
Indiv. Produkte,
Pﬂege &
Verzorging &
Gesundheit,
Gezondheid,
Beauty & Reise
& Tickets,
Beauty &
Reizen &
Lifestyle
Sport
Lifestyle
Tickets, Sport

Fashion

Media

Familie

Technologie

Baby & Speelgoed,
Dierenwereld
Verzamelen &
Uniek

Huis & Tuin
Zakelijk

Postzegels & Munten,
Modelbouw,
Overige Verzamelobjecten

Klussen, Tuin,
Meubels & Wonen
Buroaccessoires,
Overige B2B
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Verspilling marketingbudget verlagen - Respons optimaliseren
Uw selectiemogelijkheden bij DiMaBay

Ons grote en internationale netwerk van verzendpartners biedt u meerdere mogelijkheden. Wij bieden
geschikte partners aan de hand van verschillende criteria;

Locatie
(bijv. een Nederlandse webshop wilt nieuwe klanten benaderen via een verzendpartner in
Duitsland)
Geslacht
(bijv. bereik vrouwelijke online kopers door een samenwerking met een partner die
dameskleding levert)
Leeftijd
(bijv. bereik een jonge groep online kopers door een samenwerking met een partner die
videogames levert)
Inkomen
(bijv. bereik een welvarende groep online kopers door een samenwerking met een partner
die exclusieve wijnen levert)
Interessen
(bijv. bereik een verzamelgeinteresseerde groep online kopers door een samenwerking met
een partner die postzegels levert)

Door de targeting van DiMaBay kunt u potentiële klanten optimaal bereiken, uw
marketinguitgave minimaliseren en de respons optimaliseren.
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Producten en voorwaarden

Individuele oplossingen voor uw doelgroep

Individual flyer
Bij een individuele flyers bedrukt u voor- en achterkant van
de voucher. Andere mogelijkheden behalve flyer: brochure,
catalogus, sample.
Minimum oplage: 10.000 stuk
Campagne start: flexibel

Shared flyer
Met een shared flyer bedrukt u één zijde van de voucher. U
deelt deze voucher met een partner op de achterzijde.
Miminum oplage: 10.000 stuk
Campagne start: flexibel

Flyerbooklet
Het flyerbooklet deelt u met 14 andere partijen. U krijgt een
groot bereik voor een scherpe prijs.
Oplage: 100.000 tot 500.000 stuks
Campagne start: elk kwartaal

Prijzen
Individuele flyer tot 20g
Gedeelde flyer incl. print
Flyerboekje incl. print
Pakketbijlagen boven 20g:
Ruilmodel incl. print:
Overige service (extra kosten)
Print van individuele flyers vanaf
Creatie flyers door DiMaBay vanaf

130 EUR p/1000 stuk
60 EUR p/1000 stuk
12 EUR p/1000 stuk
op aanvraag
provisie a 99 EUR
8 EUR p/1000 stuk
150 EUR p/product
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Selectie succesvolle cases

Pakketbijlagen met DiMaBay werken voor bedrijven van elke omvang.

Van kleine start-up tot solide middenstander tot internationale ondernemingen handelsconcern – DiMaBay
biedt voor elk soort onderneming individuele oplossingen en is een partner voor een langdurige en
succesvolle samenwerking.

Uw favoriete geur bij u aan de deur

Parfumswinkel - Beauty & Parfume
“Als webwinkel in parfum, huidverzorging en make-up, willen wij
onze klanten altijd meer bieden. En dat kan met DiMaBay. Onze
pakketten worden opgeleukt met mooie flyers en geven onze
klanten net dat beetje extra dat zij verdienen. DiMaBay zorgt voor
een mooie aankleding van onze verzendingen.”
Spartoo - Schoenen
“De communicatie en afwikkeling van de campagne waren
voor ons gemakkelijk en ongecompliceerd. De respons op de
pakketbijlagen was bovengemiddeld.”
Bagageonline - Tassen en Koffers
“Onze samenwerking met DiMaBay kenmerkt zich door
een prettige communicatie, snel schakelen en succesvolle
campagnes. Groot voordeel is dat we de campagnes in overleg
zelf kunnen afstemmen en inplannen.”

ReplaceDirect - Computer en Elektronica
“We zijn zeer te spreken over de samenwerking met DiMaBay. De
communicatie is erg prettig en de resultaten voortreffelijk.”

Garten & Freizeit - Tuinmeubelen
“Door samen te werken met DiMaBay wonnen wij vele nieuwe
klanten. Hun prestatie is meer dan bevredigend.”
Posterjack - Posters en Fotos
“Pakketbijlagen met DiMaBay werken! Wij hebben zowel shared
flyers als flyerbooklets gedaan. Beide producten brachten
overtuigende resultaten.”
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Contact met DiMaBay
Ons team staat graag voor u klaar.
Uw contactpersoon:
Roel van Geijn
		
Senior Advertising Manager Netherlands
Office Berlin
+31 (0)2089 434 94
r.vangeijn@dimabay.nl

Office Berlin
DiMaBay GmbH
Kochstraße 6-7
10969 Berlin
Germany
Tel:
Fax:

+ 49 (0)30 577 04 96 31
+ 49 (0)30 577 04 96 30

Mail: contact@dimabay.nl
Web: www.dimabay.nl

Bedrijfsleiding
Martin Ehrentreich
Locatie kantoor
Berlijn
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