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Waarom daar?
● Omdat de optelsom aan bereikcijfers groot is en 

relevant. 
● Koppeling met data vanuit bonuskaart



Wie
● 5 afdelingen werkend voor 5 brands (NL)
● Alfred Levi als Global Director 

Wat & welke 
● Inline en online campagnes: de gewenste shopper op het 

gewenst moment met de juiste boodschap bereiken.gewenst moment met de juiste boodschap bereiken.
● Omnichannel, geen 360 graden. 
● Funnel van awareness tot aan moment of truth. 

Van ongewenste reclame maar gewenste communicatie
● Brug tussen marketing afdelingen banners en AMMG
● Nieuwe & verbeterde tools & middelen 



Sample programma + 
feedback + retarget  

Demo’s  

Loyalty mailing

Online ah.nl

Instore

Instore

Instore

Online ah.nl (target)



Campagne voor Gall  Print / branded content

Instore

Multibranded /moment  

Evenement / food

Nieuwe media 



Retail media betekent ook media doormeten

Bereik Unieke bezoekers Clicks CTR (%) Verzonden Geopend (%) Participatie (%)
Aantal pageviews Aantal unieke Aantal keer geklikt clicks t.o.v. totaal Aantal verzonden Geopende mails HH die actie
van een pagina bezoekers op een op een banner views (online) mails t.o.v. totaal verzilverden t.o.v.

pagina (indien of sends (mailing) verzonden aantal verzonden
mogelijk) (extra deals) of

geopend (overig)

Onlin
e

Mailin
g

Nieuwe HH (%)
Nieuwe 
huishoudens
t.o.v. de pre-period

Sales uplift (%)  
Sales uplift in  
activatie periode

Cat. impact (%)  
Longterm impact  
op categorie

Bereik
Instore: categorie  
transacties  
Allerhande:  
lezers totaal

Gelezen
Aantal Allerhande
lezers dat de
insert heeft
herkend

Insert gelezen  
Aantal Allerhande  
lezers dat de  
insert las

Spreekt aan  
Waardering 
van  de insert

Instor
e

Allerhand
e



Wij hebben aan jullie 
4 vragen...4 vragen...



Bereik van 1 week AH media is 
groter dan

● Vrijdagavond Voice of Holland
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● Vrijdagavond Voice of Holland
● Rondje abri heel NL
● Week lang bannering nu.nl home page
● Alledrie



Retail media is nieuw en anders
1 seconde (online) zichtbaarheid binnen retail evenveel 
effect als 5 seconden elders 
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Eens?



● Een shopper is al aan het zoeken
● in het umfeld van plus & baskets…  

Retail media is nieuw en anders2

Old Amsterdam PWC



Audience targeting
Aankoopgedrag relevanter dan preferences
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Belangrijker te weten dat je afgelopen jaar 2x Andrélon gekocht hebt 
dan dat je vrouw bent, 40-45 jaar, interesse in koken en de Libelle leest. dan dat je vrouw bent, 40-45 jaar, interesse in koken en de Libelle leest. 

Eens?



Aankoopgedrag als beste voorspeller van toekomstige aankopen

Audience targeting
Aankoopgedrag relevanter dan preferences
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Kan ik mijn audience beter bereiken via een target 
/ digital campaign of via een campagne instore? 

Targeting: Digital of instore?4

Digital?



Door instore een campagne uit te voeren bereik je 
‘de shopper’, en is daarmee altijd getarget. 

Targeting: Digital of instore?4



Interesse om samen een keer door te praten over hoe retail media integraal 
onderdeel te maken van multi-media campagnes? Laat het ons weten!

Joep Smeets |     joep.smeets@aholddelhaize.com
Anne van Haeften |     anne.van.haeften@aholddelhaize.com


