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Wij van Da Vinci hebben ook een eigen salon. Voor onze salon doen we elke 3 maanden een 
nieuwe actie. En dit delen we niet allen in onze nieuwsbrief, social media maar ook via flyers 
die we in het dorp laten verspreiden. En dit werkt altijd goed. Vooral nu mensen thuiszitten in 
deze Coronacrisis, hebben ze ook tijd om door de flyers heen te bladeren. Daarom vertellen we 
je graag hoe wij een flyer maken en die laten verspreiden in de buurt. 
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Stap 1: Bepaal wat je erin zet 

In dit geval hebben wij een flyer gemaakt waarin wij vertellen over de tegoedbon die klanten bij 
ons kunnen kopen. Onze salon is natuurlijk ook dicht maar op deze manier kunnen wij onze 
klanten helpen, en de klanten ons. 

Dit is de flyer die we hebben gemaakt: 
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 Stap 2: Deel je actie niet alleen via flyers, denk aan alle kanalen 

• Stuur een bericht naar je klanten (klik hier hoe dat moet vanuit het systeem) 

• Plaats het op social media 
• Vertel het aan de telefoon als je jouw klanten belt 

  

Stap 3: De flyer bestellen  

Wij bestellen een flyer vaak bij Drukwerkdeal. Ze zijn prijstechnisch netjes, vaak aardig snel en 
ook de kwaliteit is goed. En sinds kort hebben ze ook een programma waarin je de flyer kan 
ontwerpen. Ik heb een filmpje voor je gemaakt waarin je kan zien wat we bestellen. 

 

De specificaties van de flyer: 

• Formaat: A5 (148 mm x 210 mm) 
• Kleur: Dubbelzijdig full color 

• Soort papier: Houtvrij gesatineerd papier 
• Dikte van het papier: 170 g/m2 
• Hoe gedrukt: Full color offset 

  

  

https://www.graaghelpen.nl/marketinginstellingen
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=9FP9wwhR2YY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=9FP9wwhR2YY&feature=emb_logo
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Stap 4: De flyer ontwerpen 

Je hebt een paar opties om de flyer zelf te ontwerpen. 

1. Je doet het zelf met behulp van de tool in Drukwerkdeal 
2. Je kent iemand in je omgeving die handig is met flyers maken en drukwerk klaar maken 
3. Je vraagt een marketing/reclame bureau 

Wat je ook kiest, vergeet niet de belangrijkste onderdelen op je flyer te benoemen. 

 

Denk aan deze checklist: 

1. Logo 
2. Naam 
3. Telefoonnr 
4. Adres 
5. Website 
6. Mailadres 
7. Social media gegevens 
8. Waar online boeken 
9. Openingstijdens 
10. Mogelijk wat prijzen 
11. Vermelding van de actie 
12. Vertel hoe de lezer gebruik kan maken van de actie 

  

Stap 5: Verspreiding van de flyer 

Normaal laten wij de verspreiding van de flyer doen door All In verspreidingen. Dit is een bedrijf 
hier in de regio die dit regelt. Dan gaat het mee met de flyers die je altijd in de bus krijgt. Ik 
geloof dat we rond de 3,5 cent per bezorgde flyer betalen. Mogelijk dat het bedrijf bij jou in de 
regio een andere naam heeft. Ik zie trouwens ook dat Drukwerkdeal de verspreiding kan 
regelen. Klik hier voor de info. 

Wat we deze keer hebben gedaan is de buurmeisjes van een van onze medewerkers gevraagd 
die nu tijd over hebben en hen betalen we deze keer. We wilden namelijk dat het nu op tijd bij 
alle mensen in ons dorp in de bus lag. Anders duurde het ons te lang. 

  

  

https://www.drukwerkdeal.nl/nl/pages/verspreiding
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Stap 6: De flyer valt in de brievenbus 

En dat betekent dat je moet gaan meten of de flyer zijn werk heeft gedaan. Dit kan je op een 
paar manieren doen: 

1. Je maakt in ons programma ‘kortingskaarten’ aan 
a. Op deze manier kan je later in overzichten zien hoe vaak deze korting is 

gegeven. Klik hier voor de uitleg. 
2. Je maakt een behandeling aan speciaal voor de actie die je houdt. Klik hier voor de 

uitleg. 
3. In ons geval van de tegoedbon: 

a. Wij kijken op SteunMijnSalon.nl om te zien hoeveel tegoedbonnen er zijn 
verkocht. Bekijk hier onze pagina: https://steunmijnsalon.nl/salon/da-vinci-for-
hair/ 

b. We zetten de tegoedbonnen in ons systeem zodat wij weten welke klant een 
bon heeft als ze straks in onze salon komen. Klik hier voor de uitleg. 

Hopelijk lukt het nu om een flyer te (laten) maken voor je salon en hoe je dit moet verspreiden. 
Dit kan je nu gebruiken tijdens de CoronaCrisis maar ook straks als het weer ‘normaal’ is. Wil 
je meer weten over de actie tegoedbonnen die wij hebben gehouden? Klik dan hier voor meer 
uitleg 

 

https://www.graaghelpen.nl/kortingen
https://www.graaghelpen.nl/behandelingen
https://www.graaghelpen.nl/behandelingen
https://steunmijnsalon.nl/salon/da-vinci-for-hair/
https://steunmijnsalon.nl/salon/da-vinci-for-hair/
https://www.graaghelpen.nl/tegoedbon-afrekenen
https://dvi.nl/tegoedbonnen-voor-je-klanten/
https://dvi.nl/tegoedbonnen-voor-je-klanten/

