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#04 TITEL TITEL

DE FOLDER:
BETROUWBARE EN  
GEWAARDEERDE BONDGENOOT

Een versnipperd medialandschap, een krimpende 
markt voor gratis pers,… Het is net te midden van die 
uitdagingen dat de folder zich manifesteert als een 
betrouwbaar en gewaardeerd reclamemedium.

Naar aanleiding van de nieuwe Door to Door Impact 
Survey blikken we terug op de resultaten van de 
voorbije jaren. Hoe evolueert het aantal lezers door 
de jaren heen, het aantal leesminuten en het aantal 
personen per huishouden dat folders leest? We stellen 
vast dat de folder niets aan leesbereik en populariteit 
heeft verloren.

De folder heeft overigens niet alleen een groot 
leesbereik (92%) maar ook een immens geografisch 
bereik van 4,5 miljoen Belgische brievenbussen per 
week. Wetende dat gemiddeld 2 personen per gezin 
en ook mensen met een anti-reclamesticker de folders 
lezen (bv. via vrienden of familie), ligt dat bereik vele 
malen hoger.

 
 
 
 
 
In deze nieuwe studie wordt ook het activerend 
vermogen van de papieren én de digitale folder 
bevestigd. Hun impact is het grootst bij lezers van beide 
media en ze zijn perfect complementair: ze genereren 
online en offline traffic en zetten consumenten aan 
tot kopen.

Uit het onderzoek blijkt dat de papieren folder zich goed 
weet te handhaven in een toenemende digitale wereld, 
en dit over alle leeftijdscategorieën heen. Ook jongeren 
(90%) vinden hun weg naar de (papieren) folder. Uit 
een recente studie van Kantar Millward Brown1 blijkt 
effectief dat jonge consumenten de voorkeur geven 
aan niet-intrusieve reclamemedia, en laat dat nu net 
één van de redenen zijn waarom de folder bij jongeren 
zo populair is. In een wereld waarin de consument 
overstelpt wordt met communicatie gaat hij toch 
actief op zoek naar informatie in de folder, die hij kan 
raadplegen waar hij wil, wanneer hij wil.

MANAGEMENT 
SUMMARY

1 Kantar Millward Brown, AdReaction – Gen X,Y and Z, 2017
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AANPAK & HISTORIEK 
IMPACT SURVEY 2017

Aanpak

De Door to Door Impact Survey is het jaarlijkse 
onderzoek naar de houding van Belgische consumenten 
ten opzichte van huis-aan-huis reclame. Naast de 
klassieke reclamefolder belicht de studie ook enkele 
digitale en creatieve alternatieven. Deze studie is 
een initiatief van BD myShopi. Om de objectiviteit te 

waarborgen werd het onderzoek uitgevoerd door 
het onafhankelijk onderzoeksbureau Profacts. De 
resultaten van het onderzoek zijn representatief voor 
de Belgische bevolking (+18 jaar). In totaal werden 1088 
Belgen bevraagd. De exacte steekproefsamenstelling 
wordt toegelicht op pagina 26.

Historiek

01.

92%

2017

96%

2012

95%

2014

96%

2016

Percentage consumenten dat folders leest

De Belgische consument staat consistent open voor activatie via huis-aan-huis folders. Het leespercentage 
schommelt de voorbije jaren steeds rond 95%, wat in lijn ligt met dat in Nederland. In 2016 gaf 95% van onze 
noorderburen aan folders te lezen.2

2 NOM folderonderzoek door GfK Nederland, 2016

Aantal personen per huishouden die folder lezen

2,0

2012

2,0

2014

2,1

2016

1,9

2017

Doorheen de jaren zit het gemiddelde aantal lezers 
per gezin op 2. Wetende dat je wekelijks tot 4,5 miljoen 
brievenbussen kan bereiken met een nationale 
folderbedeling, mag je het aantal effectieve lezers 
dus verdubbelen.

Aantal leesminuten per week

Het aantal leesminuten van de papieren folder zit in 
stijgende lijn, en dat in een versnipperd medialandschap 
met talloze (digitale) alternatieve kanalen. In 
vergelijking met Nederland (17 minuten per week in 
2016)2 wordt in België iets meer tijd besteed aan het 
lezen van reclamefolders. 2012

15’

2017

20’

2016

18’

2014

15’
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LEESBEREIK 
VAN DE FOLDER

Papieren en digitale folders vullen elkaar aan

02.

Zoals blijkt uit de historiek op p.6 is de Belg trouw aan 
de reclamefolder. Deze nieuwe studie toont aan dat 
folders gelezen worden door 92% van de Belgische 
consumenten. 87% van de consumenten geeft aan 
de papieren folder te lezen, en dat terwijl er heel wat 
alternatieven zijn om zich te informeren over producten, 
prijzen en promoties.

De digitale folder evolueert steeds meer naar een 
interactief medium dat consumenten activeert tot 
aankopen in de webshop van adverteerders. Het aantal 
lezers van digitale folders zit inmiddels op 56%. Een 
omni-channel aanpak verhoogt dus duidelijk het bereik 
en de kansen op een geslaagde activatie.

Basis: alle Belgen (n=1088)

van de Belgen leest papieren 
reclamefolders

87%

van de Belgen leest digitale 
reclamefolders

56%

leest uitsluitend 
PAPIEREN folders

leest zowel 
PAPIEREN ALS 

DIGITALE folders

leest uitsluitend 
DIGITALE folders

5%36% 51%

92%
leest folders

8% leest geen 
folders

TOTAAL AANTAL LEZERS  
OP PAPIER: 87%

TOTAAL AANTAL LEZERS  
DIGITAAL: 56%
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29%

56%

15%

Wetende dat de papieren reclamefolder gemiddeld door 2 personen per gezin gelezen wordt, ligt het maximale 
bereik van de folder 2 keer hoger dan het maximaal bereik van 4,5 miljoen Belgische brievenbussen.

LEESBEREIK 
VAN DE FOLDER

Gemiddeld 2 personen per gezin lezen folders 

02.

Ook consumenten met een anti-reclamesticker lezen folders

Basis: Belgen zonder anti-reclamesticker (n=849)

Basis: Belgen met een anti-reclamesticker (n=239)

Het bereik van de huis-aan-huis folder ligt in werkelijkheid ook hoger dan de 4,5 miljoen brievenbussen zonder 
anti-reclamesticker. Zo’n 65% van de consumenten die omwille van een anti-reclamesticker op de brievenbus geen 
folders ontvangen, leest ze alsnog op papier of digitaal. Dat gebeurt o.a. via familie of vrienden, in de winkel, in de 
wachtzaal en in andere publieke ruimtes.

65%  

VAN DE 
CONSUMENTEN 
MET EEN ANTI-

RECLAMESTICKER 
LEEST FOLDERS

LEEST UITSLUITEND  
OP PAPIER LEEST GEEN 

FOLDERS

LEEST ZOWEL 
OP PAPIER ALS 

DIGITAAL

LEEST ENKEL 
DIGITAAL
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De folder wordt vaak gelezenDe folder wordt actief gelezen

De leesfrequentie verschilt per sector (TOP 5)

van de lezers van 
papieren folders doet dit 
zo goed als wekelijks

Het spreekt voor zich dat interessesferen een 
belangrijke rol spelen bij de beslissing om bepaalde 
folders al dan niet te lezen. Toch geeft ook 31% van de 
consumenten aan de folders zonder enige voorselectie 
onmiddellijk te lezen na ontvangst.

Het merendeel van de lezers van papieren folders doet 
dit erg regelmatig. 82% leest zo goed als wekelijks 
de folders die in de brievenbus vallen en 97% doet 
dit maandelijks. Wel zien we duidelijke verschillen in 
leesfrequentie per sector. 

leest reclamefolders 
meerdere keren

Folders van supermarkten blijven bij uitstek de folders 
die het vaakst gelezen worden. Ook folders uit sectoren 
zoals fashion, doe-het-zelf en tuin & dier worden vaak 
gelezen, terwijl folders voor minder frequente aankopen 
– zoals auto’s, badkamers en keukens – net minder 
frequent worden gelezen. De leesfrequentie is uiteraard 

ook afhankelijk van de frequentie waarmee dat type 
folder wordt verdeeld. Speelgoedfolders zijn voor 
hun populariteit dan weer afhankelijk van specifieke 
periodes.3 Algemeen geldt: hoe vaker we bepaalde 
producten nodig hebben, hoe vaker we er folders 
over lezen.

Basis: lezers van papieren folders (n=932), meerdere antwoorden mogelijk Basis: lezers van papieren folders (n=932)

BIJNA 
WEKELIJKS
› 3X / MAAND

REGELMATIG
1-2X / MAAND

ZELDEN TOT 
NOOIT 
‹ 1X / MAAND

SUPERMARKTEN

DOE-HET-ZELF

FASHION

TUIN & DIER

COMPUTER & ELEKTRONICA

76% 9%15%

41% 33%26%

41% 32%27%

43% 31%26%

33% 40%27%

Basis: lezers van papieren folders (n=932) 

3 Sinterklaasstudie BD myShopi en Profacts, 2016

systematisch  
elke week

58%

24%
bijna elke week 
(3-4x per maand)

8%
dikwijls 
(2x per maand)

7%
nu en dan 
(1x per maand)

3%
zelden 
(‹ 1x per maand)

selecteert op basis  
van interesse

52%

selecteert op basis van winkels die 
men wil bezoeken

36%

leest de folders  
onmiddellijk

31%

legt de folders opzij om ze later 
door te nemen

23%

leest ze meerdere keren tot er 
nieuwe folders zijn

9%

geeft ze door aan een familielid
4%
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GEBRUIK & IMPACT 
VAN DE FOLDER

De folder zet aan tot actie

03.
De papieren en de digitale folder groeien steeds dichter naar elkaar toe: het verschil in activerende impact op de 
consument is verwaarloosbaar. De papieren folder scoort nog iets beter in het aanzetten tot aankopen, terwijl de 
digitale folder uitblinkt in het genereren van online traffic. 

Folders helpen mij bij mijn aankopen 56% 54%

Folders zetten regelmatig aan tot aankopen 48% 37%

Folders zetten aan om bepaalde winkels te bezoeken 46% 42%

Folders hebben invloed op mijn koopgedrag 41% 40%

Folders doen me nieuwe producten aankopen 
(producten die ik daarvoor nog niet kende) 36% 34%

Folders doen me surfen naar de website van het bedrijf 30% 55%

DIGITAALPAPIER

Basis: lezers van papieren folders (n=932); lezers van digitale folders (n=571), % ‘(helemaal) akkoord’.

Daarom doet de folder ons surfen naar websites 

Basis: lezers van papieren folders die door papieren folder naar website van het 
bedrijf surfen (n=282), exclusief antwoordcategorie ‘andere’. 
Meerdere antwoorden mogelijk.

D
IG

IT
A

A
L

om meer 
productinformatie 
te zoeken

90%

30%om een product 
aan te kopen

PA
P

IE
R

om meer 
productinformatie 
te zoeken

92%

25%om een product 
aan te kopen

Basis: lezers van digitale folders die door digitale folder naar website van het 
bedrijf surfen (n=312), exclusief antwoordcategorie ‘andere’.
Meerdere antwoorden mogelijk.
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GEBRUIK & IMPACT 
VAN DE FOLDER03.

Relevantie bepaalt de bewaartijd van folders

De papieren folder wordt intensief gelezen

Zo ver reikt de impact van de papieren folder
De actieradius van de folder rond de brievenbus waarin hij belandt is per sector verschillend. Voor aankopen in 
de supermarkt is de consument minder bereid om zich ver te verplaatsen dan voor het kopen van bv. een auto, 
badkamer of keuken.

De supermarktfolder wordt niet alleen het vaakst gelezen maar ook het langst bewaard. Welke folder bewaard 
wordt, is afhankelijk van de content en of die op het moment van ontvangst relevant is voor de consument. Zo 
worden speelgoedfolders in de periode rond Sinterklaas langer bewaard door de relevante doelgroep van ouders 
met kinderen van 4 tot 12 jaar.4 

Ondanks zijn overvolle agenda blijft de Belg tijd 
maken voor het doorbladeren van folders en gratis 
pers. Folders lezen is voor velen een moment van 
ontspanning na een drukke dag, een moment waarop 
ze open staan voor inspiratie en nieuwe dingen willen 
ontdekken (zie p.16). Die nood blijft overeind en 
daar speelt de folder handig op in met steeds meer 
inspirerende content zoals recepten en tips en tricks. 

DECO & MEUBELEN
AUTO & MOTO

BADKAMER & KEUKEN
FASHION

COMPUTER & ELEKTRONICA

10
 - 

20 KM

DOE-HET-ZELF
SPEELGOED
TUIN & DIER

TELECOM

5 -
 10 KM

SUPERMARKTEN
BEAUTY & 
LIFESTYLE

5 KM

Basis: alle Belgen (n=1088)

Basis: lezers van papieren folders (n=932)

RECLAMEFOLDERS
20 MINUTEN 

GRATIS PERS 
16 MINUTEN

Basis: lezers van papieren folders (n=932), exclusief antwoordcategorie ‘weet niet’.

4 Sinterklaasstudie BD myShopi en Profacts 2016

SUPERMARKTEN

DOE-HET-ZELF

FASHION

TUIN & DIER

DECO & MEUBELEN

SPEELGOED

BEAUTY & LIFESTYLE

COMPUTER & ELEKTRONICA

BADKAMER & KEUKEN

TELECOM

AUTO & MOTO

  41% 31% 26%% 

  29% 26% 43%% 

  26% 27% 45%% 

  26% 26% 45%% 

  25% 24% 49%% 

  23% 20% 54%% 

  22% 24% 51%% 

  22% 23% 53%% 

  22% 22% 54%% 

  20% 19% 58%% 

  18% 17% 62%% 

MEER DAN
1 WEEK

ENKELE
DAGEN

1 DAG
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APPRECIATIE 
VAN DE FOLDER

De folder wordt positief onthaald

04.

De folder is een gewaardeerd en toegankelijk medium. Consumenten hoeven enkel hun brievenbus te openen 
om een schat aan informatie te bekomen over producten en promoties. Daarnaast blijft het een krachtig 
activatiemedium: de folder zet mensen aan tot actie en het ontdekken van nieuwe producten.

De folder scoort sterk t.o.v. andere reclamemedia
Doordat je zelf kan beslissen wanneer je de brievenbus leeghaalt en wanneer je welke folders leest, wekt de folder 
minder ergernis op dan andere reclamemedia en wordt het beschouwd als een niet-intrusief medium.

Basis: alle Belgen (n=1088), % ‘score 6/10 of hoger’

70% 63% 65% 63%

VINDT DE FOLDER 
INFORMATIEF

VINDT DAT DE FOLDER 
AANZET TOT ACTIE

VINDT DAT DE FOLDER 
AANZET OM NIEUWE 

PRODUCTEN TE 
ONTDEKKEN

VINDT DE FOLDER 
NIET STOREND

FOLDER TELEVISIE RADIO MAGAZINE ONLINE RECLAME

INFORMATIEF 70% 35% 18% 44% 43%

ZET AAN TOT 
ONTDEKKEN 
VAN NIEUWE 
PRODUCTEN

65% 42% 19% 39% 38%

NIET STOREND 63% 44% 47% 57% 51%

ZET AAN TOT 
ACTIE

63% 25% 15% 36% 34%

Basis: alle Belgen (n=1088), % ‘score 6/10 of hoger’

RECLAMEFOLDERS WORDEN 
ALS MINDER STOREND 
GEZIEN DAN ANDERE 
RECLAMEKANALEN
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APPRECIATIE 
VAN DE FOLDER

Daarom lezen we reclamefolders

04.
Wanneer consumenten folders lezen, zijn ze bewust op 
zoek naar informatie. De folder is voor adverteerders 
dus de ideale plaats om hun aanbod in de kijker te 
zetten. Folders spelen ook in op de ‘fear of missing out’: 
je zou net die ene geweldige promotie of die tijdelijke 
collectie kunnen missen. Daarnaast betekent folders 
lezen voor meer dan de helft van de Belgen een moment 

van ontspanning. En ook: hoe gaan we ons interieur 
opfrissen of wat schaft de pot vanavond? Even inspiratie 
opdoen in de folder! Net die emotionele waarde van 
de folder zorgt ervoor dat de Belg er zo gehecht aan 
is en dat de folder zo’n belangrijke rol speelt in het 
aankoopproces. 

Basis: lezers van papieren folders (n = 932), % ‘(helemaal) akkoord’

EMOTIONEEL

58%

51%

50%

RATIONEEL

84%

80%

66%

64%

48%

wil speciale aanbiedingen 
ontdekken

vindt folders lezen ontspannend

zoekt speciale aanbiedingen  
via de folder in het winkelpunt

leest folders om zich te 
laten inspireren

wil prijzen vergelijken gebruikt folders om op de  
hoogte te blijven

informeert zich over het aanbod 
aan producten op de markt

zoekt gericht informatie op over 
een product 
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APPRECIATIE 
VAN DE FOLDER

Sectoren waarvan men graag folders leest (TOP 5)

04.
We weten al dat Belgen fan zijn van papieren folders, 
maar welke scoren het best? Welke folders worden 
graag gelezen? Zowat de helft van de ondervraagden 
geeft aan graag folders over fashion en doe-het-zelf 
producten te lezen, maar ook hier zijn het duidelijk 
de supermarktfolders die het peloton aanvoeren. 

Consumenten vinden in deze folders de nodige 
inspiratie voor het wekelijkse boodschappenlijstje. 
Op p.21 blijkt dat maar liefst 80% van de Belgen die 
boodschappenlijstjes maakt hierbij gebruik maakt van 
de folders.

Favoriete folders per geslacht (TOP 5)

M
A

N
N

EN

VR
O

U
W

EN

Welke folders graag gelezen worden verschilt duidelijk per geslacht . Naast de supermarktfolders, die bij 
mannen en vrouwen op 1 staan, lezen mannen graag de doe-het-zelf folders en doorbladeren vrouwen graag de 
fashion folders.

SUPERMARKTEN

FASHION

DOE-HET-ZELF

TUIN & DIER

DECO & MEUBELEN

52%

85%

48%

46%

41%

85%
VAN DE LEZERS VAN 
PAPIEREN FOLDERS 

LEEST GRAAG 
SUPERMARKTFOLDERS

78%1. SUPERMARKTEN

56%
3. COMPUTER & 
 ELEKTRONICA

33%5. REIZEN

44%4. TUIN & DIER

57%2. DOE-HET-ZELF

91%1. SUPERMARKTEN

53%
3. DECO & 
 MEUBELEN

41%
5. BEAUTY & 
 LIFESTYLE

48%4. TUIN & DIER

70%2. FASHION

Basis: lezers van papieren folders (n=932); % ‘leest graag’

Basis: lezers van papieren folders (n=932); % ‘leest graag’
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ALTERNATIEVEN BINNEN 
D2D ACTIVATIE05.

Kortingsbonnen in folders en staaltjes vinden gretig hun weg naar de consument via de brievenbus. Met 
deurhangers wordt selectiever omgesprongen, en net daaruit haalt dit medium zijn kracht: doordat ze heel gericht 
bedeeld worden, zijn de impact aan de voordeur en de visibiliteit in het straatbeeld op hun best.

Ook andere vormen van D2D activatie maken indruk

Belgen gebruiken vaak 
kortingsbonnen
Kortingen op de productverpakking scoren goed, op de 
voet gevolgd door kortingsbonnen uit reclamefolders. 
Zo’n 94% gebruikt de papieren kortingsbonnen voor 
korting op vertrouwde producten en 46% laat zich 
erdoor overtuigen om nieuwe producten aan te kopen.

Elk vorm van huis-aan-huis activatie maakt op een andere manier indruk op de consument. Zo is het o.a. duidelijk 
dat kortingsbonnen aanzetten tot actie, zoals het bezoeken van een winkelpunt en/of het aankopen van een product. 
Dit zijn de top 3 scores van staaltjes, deurhangers en kortingsbonnen.

OP DE 
VERPAKKING

IN DE  
WINKEL

UIT EEN  
FOLDER

AFGEDRUKT 
VAN WEBSITE

PAPIEREN 
CASHBACK

CASHBACK VIA 
APP/ WEBSITE

(BIJNA) 
ALTIJD 59% 53% 49% 27% 20% 18%

AF EN 
TOE 38% 42% 45% 52% 46% 41%

NOOIT 3% 5% 6% 21% 33% 41%

Basis: alle Belgen (n=1088)

1 OP 2
BELGEN GEBRUIKT (BIJNA) 

ALTIJD DE KORTINGSBONNEN 
UIT FOLDERS

Basis: mensen die het activatiemedium reeds hebben ontvangen; % ‘(helemaal) akkoord’

KORTINGSBONNEN OP PAPIER
 

Minder storend dan andere 
reclamekanalen: 79%

 

Zet aan tot actie: 77%
 

Leuke verrassing: 76% 

DEURHANGER
 

Opvallend: 50%
 

Origineel: 38%
 

Minder storend dan andere 
reclamekanalen: 29% 

STAALTJES
 

Leuke verrassing: 84%
 

Minder storend dan andere 
reclamekanalen: 81%

 

Opvallend: 77%

1

2

1

2

3

1

2

3

3
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DE BELG EN ZIJN 
BOODSCHAPPENLIJSTJE06.

75%

van alle Belgen houdt vast aan het 
maken van boodschappenlijstjes

De overgrote meerderheid doet dit vandaag nog op 
papier (93%).

80%

van de Belgen die 
boodschappenlijstjes opstelt, 
maakt hierbij gebruik van folders

Wat in de folder staat, heeft dus meer kans om op 
het boodschappenlijstje van de consument terecht 
te komen.

53%

AF EN 
TOE

(BIJNA)
ALTIJD

27%

NOOIT

20%

Hoe vaak worden folders gebruikt 
om het boodschappenlijstje 
samen te stellen?
Basis: Belgen die met een boodschappenlijstje werken en folders lezen (n=841)
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JONGEREN 
& FOLDERS

Uit onderzoek naar het aantal leesminuten en de leesfrequentie van folders bij de jongste leeftijdscategorie (18-35 
jaar) blijkt dat ook zij regelmatig folders lezen. 2/3 leest zo goed als wekelijks papieren folders.

07.

Ook jongeren lezen folders

Ouderen lezen de papieren folder het vaakst

TOTAAL:  
LEEST FOLDERS

UITSLUITEND  
OP PAPIER

ZOWEL OP PAPIER  
ALS DIGITAAL

UITSLUITEND  
DIGITAAL

18 - 35 JAAR

35 - 54 JAAR

+ 55 JAAR

Basis: alle Belgen (n=1088)

Maar liefst 90% van de ondervraagde jongeren geeft aan folders te lezen. Ze zijn ermee opgegroeid en voelen zich 
net als hun ouders aangesproken door de voordelen van de folder. De combinatie van de papieren en de digitale 
folder heeft de voorkeur, en opvallend genoeg verkiezen ze iets vaker papier boven digitaal dan consumenten tussen 
35 en 54 jaar. 

Er zijn niet minder jongeren die folders lezen, maar ze lezen die wel iets minder frequent in vergelijking met de 
hogere leeftijdscategorieën. Het merendeel van de jongeren leest ze wel bijna wekelijks (68%).

90% 37% 50% 3%

94% 32% 56% 6%

90% 40% 46% 4%

2/3
VAN DE JONGEREN LEEST 
ZO GOED ALS WEKELIJKS 

PAPIEREN FOLDERS

Basis: lezers van papieren folders (n= 932)

SYSTEMATISCH  
ELKE WEEK

BIJNA ELKE WEEK  
(3 OF 4 x PER MAAND)

DIKWIJLS  
(2 x PER MAAND)

NU EN DAN  
(1 x PER MAAND)

ZELDEN (MINDER DAN 
1 KEER PER MAAND)

18 - 35 
JAAR

35 - 54 
JAAR

+ 55 
JAAR

39% 29% 9% 16% 6%

63% 23% 7% 4% 2%

66% 21% 7% 3% 2%
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Favoriete folders van jongeren (TOP 5)

18 - 35 jaar 16 minuten

35 - 54 jaar 20 minuten

+ 55 jaar 23 minuten

Aantal leesminuten per week

Basis: lezers van papieren folders (n= 932)

18 - 35 jaar 11 minuten

35 - 54 jaar 19 minuten

+ 55 jaar 17 minuten

FOLDERS GRATIS PERS

We zien dat jongeren in verhouding iets minder tijd besteden aan het lezen van folders en gratis pers. Toch blijft 16 
minuten (folders) en 11 minuten (gratis pers) per week een waardvolle tijdspanne om deze doelgroep te bereiken.

18 - 35 JAAR 35 - 54 JAAR + 55 JAAR

1 SUPERMARKTEN 78% 88% 86%

2 FASHION 57% 60% 40%

3 DECO & MEUBELEN 51% 47% 29%

4 COMPUTER & ELEKTRONICA 42% 41% 41%

5 BEAUTY & LIFESTYLE 38% 35% 16%

Basis: lezers van papieren folders (n= 932), % ‘leest graag’

In vergelijking met de hogere leeftijdscategorieën hebben jongeren hebben in verhouding meer interesse in 
reclamefolders over fashion, deco en meubelen, beauty en lifestyle en speelgoed. Folders over doe-het-zelf 
producten of tuin en dier spreken hen minder aan.



#025TITEL TITEL

STEEKPROEF-
SAMENSTELLING08.



STEEKPROEFSAMENSTELLING#26

STEEKPROEF- 
SAMENSTELLING

Methodologie
De enquête werd online afgenomen. 

Steekproefsamenstelling
Voor dit onderzoek werden 1088 Belgische 
consumenten (18+) ondervraagd, die zich 
representatief verhouden tot de Belgische populatie. 
Het veldwerk vond plaats in maart 2017.

08.

GESLACHT

LEEFTIJD

ACTIVITEIT

REGIO

51% 49%

41%

29%

12%

10%

6%

2%

1%

BEDIENDE

GEPENSIONEERDE

ARBEIDER

WERKZOEKENDE

ZELFSTANDIGE

HUISVROUW/HUISMAN

STUDENT

37%

27%

36%

18 - 35 JAAR

35 - 54 JAAR + 55 JAAR
VLAANDEREN

BRUSSEL

WALLONIË

56%32%

12%

Marktonderzoekbureau Profacts
Profacts genereert rijke markt- en 
consumenteninzichten die klanten helpen hun weg 
naar succes te bouwen. Als jong, flexibel en dynamisch 
bureau groeide Profacts uit tot een belangrijke 
marktonderzoeksspeler. Om haar klanten een 
optimaal antwoord te kunnen bieden op hun meest 
belangrijke business vragen, biedt Profacts naast 

kwantitatief ook kwalitatief, neurologisch en big data-
gedreven onderzoek aan. Een scala aan innovatieve 
technieken gecombineerd met gepassioneerde 
medewerkers, een sterke academische onderbouw en 
brede praktijkervaringen laat Profacts toe inzichten 
te genereren die klanten helpen bij hun meest 
strategische beslissingen.



Door to Door 
Impact Survey 2017

Uitgevoerd door Profacts in opdracht van BD myShopi

Pegasus Park 
De Kleetlaan 12B
B-1831 Diegem

www.BDmyShopi.com
www.D2Dimpactsurvey.be

BD myShopi is het omni-channel activatieplatform voor 
retailers en merken in de Belgische markt. Dankzij 
zijn uniek, flexibel en performant netwerk levert BD 
myShopi wekelijks papieren folders, creatieve diensten 
met hoge attentiewaarde en maatwerk in 4,5 miljoen 
Belgische brievenbussen.



KE
Y 

FA
CT

S 92% VAN ALLE BELGEN 
(+18 JAAR) LEEST 
FOLDERS.

90% VAN ALLE JONGEREN 
(18-35 JAAR) LEEST 
FOLDERS.

65% VAN DE CONSUMENTEN MET EEN 
ANTI-RECLAMESTICKER LEEST TOCH FOLDERS.

digitaal of  
op papier 

via vrienden  
& familie

op openbare 
plaatsen

 FOLDERS ZETTEN AAN TOT ACTIE. 
 • 48% wordt door folders regelmatig aangezet tot aankopen. 
 • 56% voelt zich door de folder geholpen bij aankopen. 
 • 58% overweegt aankopen dankzij de folder.
 • 80% van wie boodschappenlijstjes maakt,  
  doet dit op basis van folders

DE FOLDER WORDT GEMIDDELD 
DOOR 2 PERSONEN PER 
HUISHOUDEN GELEZEN.

FOLDERS ZETTEN AAN TOT ACTIE, 
ZEKER IN VERGELIJKING MET  
ANDERE RECLAMEMEDIA.

Folders    63%

Magazine    36%

Online reclame    34%

Televisie    25%

Radio    15%

PAPIEREN FOLDERS WORDEN 
GEMIDDELD 20 MINUTEN PER 
WEEK GELEZEN.


