


10 TIPS VOOR EEN 
SUCCESVOLLE 
DM-CAMPAGNE
GOUD WIN JE ALLEEN ALS ALLE DETAILS KLOPPEN

Als direct marketeers zijn we altijd op zoek naar meer respons. Wat werkt wel en wat werkt 

niet? Wat als je dit doet of juist dat? In al die jaren hebben we een hoop ervaring opgebouwd. 

Met het boeien en (opnieuw) binden van klanten en donateurs. Door de juiste boodschap, 

op het juist tijdsstip en de juiste plaats. Met één doel voor ogen: een maximale ROI, oftewel 

return on investment. Want goud win je alleen wanneer alle details kloppen. En die details 

willen we graag met je delen.



EEN GOED PLAN IS HET HALVE WERK
Bedenk wat je wil bereiken met de direct mail. Ga je nieuwe klanten werven (acquisitie) of 

wil je meer verkopen aan bestaande klanten (upsell of cross-sell)? Maar misschien denk je 

eraan om relaties die niet meer zo actief zijn opnieuw te activeren (activatie) of wil je de band 

met je klant te versterken (loyaliteit) bijvoorbeeld door een bedankje te sturen? Vergeef ons de 

termen, uiteindelijk gaat het erom dat je DM wil inzetten om bestaande of nieuwe klanten in 

beweging te krijgen. 

WEES REALISTISCH
Bepaal wanneer je blij bent met het resultaat. Wees realistisch met je doelstellingen. De 

respons van een acquisitie-dm is over het algemeen lager dan respons in de groep bestaande 

klanten. En alleen bedanken zorgt niet direct voor respons maar wel voor impact. Kijk verder 

dan alleen respons. Kijk ook naar de ROI, naar de verhouding van response, opbrengst versus 

de kosten. Uiteindelijk gaat het om de impact van de DM voor de langere termijn. Ofwel: de 

lifetime value van je klant. 

HAALBARE PLANNING
Maak een haalbare planning. Wanneer wil je op de mat vallen en reken dan terug. Even een 

globale planning, maar dan achterstevoren: 

• Op welke datum moet je dm op de mat liggen (denk bijvoorbeeld aan de vakantietijd, veel 

 mensen zijn weg en lezen hun post niet? 

• Hoelang duurt de verzending (meestal 2 tot 3 dagen)? 

• Hoeveel tijd vraag de productie (dat kan nogal verschillen, misschien moet het drukwerk 

 wel in het buitenland geproduceerd worden)? 

• Heb je al aan de adresselectie gedacht (voor een adressenleverancier gekozen)? 

• Is er tijd geserveerd voor de creatievelingen om een succesvolle dm te bedenken? 

 Maar allereerst moet je natuurlijk omschrijven wat het doel is van je dm, de zogenaamde  

 briefing. 
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WIE WIL JE BEREIKEN?

KIES WIE JE EEN DM STUURT:
• Prospects. Wat zijn de kenmerken van je mogelijke klant, welke kenmerken sluiten aan 

 op je dienstverlening of product. En denk bij kenmerken aan inkomen, gezinssamen-

 stelling, leeftijd, gedrag (bijvoorbeeld klanten die gewent om op afstand te kopen), 

 interessegebieden (hebben ze iets met een bepaald onderwerp). In plaats van deze data te 

 bepalen kun je ook een profiel op basis van je klantenbestand maken. Dan maak je een 

 look-a-like profiel van een verzameling kenmerken van je bestaande doelgroep. 

• Doelgroep. Maak een selectie van welke klantgroepen je wilt benaderen. Hiervoor is er een 

 handige indexeringsmethode; RFM. De R staat voor Recency en beantwoordt de vraag wat 

 de laatste aankoop was. De F staat voor Frequency, daarmee wordt bedoeld hoe vaak 

 iemand al iets besteld heeft. De M staat voor Montair value; wat is de waarde van de klant 

 tot nu toe. Op basis van de RFM-methode kun je een indeling maken van je klantenbe-

 stand en de beste groepen selecteren. Maar er zijn natuurlijk meer selectiemethoden, zoals 

 gedrag of leeftijd. Je kunt ook externe data gebruiken om een selectie te maken. 

 Bijvoorbeeld op basis van postcode-huisnummer kun je selecteren op bepaalde kenmerken 

 van een woning. Een mailing over tuingereedschap sturen naar iemand zonder tuin is 

 natuurlijk zonde van je euro’s.
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BEDENK EEN ONWEERSTAANBAAR AANBOD
Denk goed na over de WHY. Waarom zou ik als ontvanger van de direct-mail juist nu 

reageren. Wees persoonlijk en relevant. Doe een aanbieding; tweede persoon gratis klinkt als 

muziek in de oren, of een speciaal cadeau. Bedenk wat de beste respons oplevert:

• Een tijdelijk aanbod (wacht niet te lang, het aanbod is geldig t/m …).

• Benoemen beschikbaarheid (er zijn nog slechts enkele plaatsen vrij).

• Bevestiging van de juiste keuze (er gingen u al xxx mensen voor).

Kies een tone-of-voice, schrijf je: tweede product halve prijs of 25% korting op een product 

naar keuze? Het is een gelijk aanbod, maar welke omschrijving triggert het meest?
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CREËER EEN IMPACTVOL CONCEPT
Je DM valt op de deurmat, maar valt-ie ook op? Een brief in een envelop? Daar krijg je er 

meerder van in de bus. Een bobbel in de envelop maakt de lezer nieuwsgierig. Focus je bij je 

eerste mailing erop dat de ontvanger de mailing opent. Of ga je voor een aparte vorm 100% 

gepersonaliseerd met de naam en producten die je klanten het meest aanspreken. Bepaal 

welke elementen je nodig hebt. Soms is een simpele kaart voldoende, maar soms is er meer 

nodig:

• Adresdrager.

• Envelop (of is de adresdrager ook meteen de envelop: selfmailer).

• Response formulier/antwoordkaart (vergeet niet een retourenvelop in te sluiten, met 

 antwoordnummer natuurlijk).

• QR-code printen om direct naar een landingspagina te gaan, of een (gepersonaliseerde)  

 URL.

• Liftletter/bijlage: nog iets meer informatie over je aanbod, mini brochure, leaflet waarin je 

 product uitlicht. 

• Premium/bobbel: pen, karton, sleutelhanger, munt,

DM IS TESTEN
Test in eerste instantie de envelop, bijvoorbeeld 2 soorten teasers. Bedenk wel dat er in de 

afgelopen jaren heel veel testen zijn gedaan, dus leer van de lessen en wetten die al bestaan. 

Dan maak je een vliegende start. Wij vertellen je er graag alles over.
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MAAK EEN DUMMY
In je gedachten of als schets kan je DM er fantastisch uitzien, maar is dat in het echt ook zo? 

Maak daarom altijd een dummy. Dan weet je of alles klopt. Je ziet onmiddellijk of alle  

afbeeldingen op de juiste plaats staan en of de teksten daar staan waar ze horen. En of het 

formaat goed is? Of het door de brievenbus en of je DM niet te zwaar is. Een paar gram extra 

kan zomaar vijftig eurocent schelen. Dus al dat plakken en knippen kan een hoop ellende 

voorkomen.

5TIP



KOESTER JE DATA
De meeste kosten zitten in verzending (porti). Voorkom onnodig versturen. Check of je de 

goede data hebt, kloppen aanhef, achternaam, voorletters? Is de postcode bij adres juist. 

Check en dubbelcheck. xx% van de data per jaar verandert, vanwege verhuizing of overlijden. 

Doe voor verzending nog een extra check, het is vervelend als je een overleden geadresseerde 

toch een DM stuurt.  

MAILBAARHEIDSCHECK
Een mailbaarheidscheck is een kwalitatieve check van een adresbestand. Een mailbaar-

heidscheck is van belang omdat het foutieve adressen verwijdert uit het bestand. De mail-

baarheidscheck zorgt ervoor dat jouw DM niet wordt verstuurd naar ongewenste adressen  

om klachten omtrent naam-adresgegevens te voorkomen. 

KOSTEN BESPAREN
Als DM-bureau vinden wij het belangrijk om kosten te besparen waar dat mogelijk is.  

Door het opschonen van het adresbestand zullen er productiekosten zoals verzendkosten, 

kosten (post)retouren, drukkosten en fulfilmentkosten worden bespaard. 
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VOOR HET ECHIE
Nu komt het eropaan; alles komt samen, creatie en data worden tijdens de productie  

samengebracht tot één mailpack. Alle gegevens worden gebruikt om een gepersonaliseerd 

mailstuk eruit te laten rollen. Daarbij moeten je er opletten dat je bij het verzenden voldoet 

aan de volgorde van de postverzender of, als het om huis aan huis verspreiding gaat, de  

juiste bundeling is toegepast. 

KWALITEIT IS KEY 
Controleer alle drukwerkitems, kloppen de kleuren van de verschillende onderdelen, is  

alles goed leesbaar. Check de data, worden die overal op de juiste plaats gebruikt. Neem 

steekproeven, niets is vervelender dan dat klanten iets ontvangen dat niet voor hen is.  

Bovendien is er dan sprake van een datalek! Ook hier geldt het al oude ’voorkomen is beter 

dan genezen’. 
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OPVOLGEN IS EEN KUNST
Nu wordt het spannend. De mailing valt op de mat, je klant maakt het open en komt in actie. 

Dus werkt je website nog steeds? Is het formulier goed ingeregeld, zijn alle pagina’s live, 

staan er geen spelfouten of andere fouten op je site waardoor de klant meteen wegsurft?  

Is er voldoende capaciteit in het callcenter, zijn de producten leverbaar? 

THE MOMENT OF TRUTH 
Na ongeveer 6 weken weet je wat de mailing echt heeft opgeleverd. Een snelle opvolging 

van de respons vergroot je succes. Zo heb je tot xx% meer respons door snel actie te onder-

nemen. Zelf geen tijd voor opvolging, besteed de responsverwerking uit, dan weet je dat het 

goed is geregeld. 

DENK AAN JE TOEKOMST
Niet altijd heel leuk, maar wel altijd heel belangrijk; kritisch kijken naar de resultaten.  

Voldeden de eindresultaten aan je verwachtingen? Welke doelgroep reageerde beter, welke 

minder? Zijn er bepaalde doelgroepen waarop je je in toekomstige direct-mailings beter op 

kunt richten? Evalueer de respons, ook omdat DM-campagnes niet alleen bijdragen aan je 

verkoopcijfers, maar ook zorgen voor een versterking van je klantendatabase. En die is weer 

bepalend voor de toekomst van je organisatie.
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BEAT YOUR SUCCESS
Na de evaluatie heb je altijd weer punten die nog beter kunnen, nog slimmer. Je hebt gezien 

dat iets werkt of nog beter kan werken. Je gaat nu een nieuwe mailing voorbereiden.  

Deze test je altijd ten opzichte van je vorige mailpack. Zo weet je of het beter kan.  

Word een winner en probeer altijd je beste DM te verslaan. 

PSI Vransen 

Maalderij 21D 

1185 ZD Amstelveen 

Netherlands

info@psi-vransen.nl

+31 20 495 38 38
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