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Je bent wat je koopt

Wat doen we?

Het bereiken van de consument wordt steeds lastiger. Marketeers zijn op zoek

Ons complete aanbod aan mediakanalen biedt jou als marketeer, de

naar het moment dat de consument niet zo snel mogelijk wegskipt, -zapt of -loopt.

gelegenheid om miljoenen shoppers te bereiken gedurende hun hele

De consument van nu bepaalt zelf en heeft geen zin in reclameboodschappen die

shopping trip. Zowel online als in de winkels, zowel bij Albert Heijn, als bij

niet precies zijn afgestemd op zijn gedrag. Het gaat niet om wie je bent, hoe oud

Etos, Gall&Gall en AH to go. We overbruggen het gat tussen traditionele

je bent en of je man of vrouw bent, maar om hoe je je gedraagt.

advertising en het moment van aankoop. Door onze marketingaanpak
ontwikkelen we omnichannel campagnes gebaseerd op jouw marketing- en

‘Iemand kan door de week super healthy
en low carb eten, maar op vrijdagavond
bitterballen in de frituur gooien’

mediabriefing. AM&MG consultants, conceptdevelopers en data-consultants
helpen om je merkboodschap op de juiste manier en op het juiste moment
aan de juiste persoon te vertellen.
Via onze evaluatierapporten zijn zowel bereiks- als conversieresultaten af te

Op basis van de bonuskaartdata, kunnen we targeten op basis van (koop)gedrag

lezen, maar ze bieden ook een strategisch vertrekpunt voor de positionering

en kunnen we jouw doelgroep boodschappen sturen waarin jouw consument

van jouw merk.

geïnteresseerd is - omdat hij of zij zich hierin herkent. De consument die je wilt
bereiken loopt (of surft) in onze winkels rond met diverse vragen: “Wat eet ik
vanavond?”, “Welke wijn drink ik hierbij?”, “Is dit gezond?”. Door goed om te gaan
met deze vragen, veranderen we storende, ongewenste reclame op willekeurige
momenten naar gewenste communicatie op het juiste moment. Met een bereik
van 15 miljoen Albert Heijn shoppers per week, 4,2 miljoen Allerhande-lezers
per maand en 1,5 miljoen bezoekers van AH.nl beschikken we over een unieke
database met interessante inzichten.

15 miljoen

2,1 miljoen

1,5 miljoen

3,3 miljoen

Albert Heijn shoppers
per week

Allerhande exemplaren
per maand

Bezoekers van AH.nl

Geregistreerde
Bonuskaarthouders

6

Afdeling concepting & account
Op de afdeling concepting & account werkt een groep professionals met een
achtergrond in FMCG, marketing, media en retail. Op basis van jouw briefing
worden daar de campagnes ontwikkeld.
De campagnes worden geladen binnen onze eigen platforms: in de winkels van
Albert Heijn, Etos, Gall & Gall, AH to go en AH.nl. Hiervoor hebben we een
heel scala aan middelen beschikbaar: van bannering en search optimization
tot instore sampling en Allerhande inserts. Hierdoor kunnen we de shopper
bereiken door de gehele funnel: van awareness tot consideration tot purchase.
Op basis van jouw merkdoelstellingen selecteren we de beste mix van middelen.
De basis hiervoor is onze kennis van de consument.

Innoveren
Naast standaard middelen ontwikkelen we regelmatig nieuwe manieren om
de shopper te bereiken. Deze worden uitgebreid getest voordat ze binnen de
standaard set aan middelen worden toegevoegd.

Afdeling concepting & account
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Afdeling concepting & account
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Evaluaties
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Online campagne

%

Elke campagne wordt opgevolgd door een evaluatie op basis van vooraf
gedeelde parameters en gekoppeld aan actuele benchmarks. Door de
link met transacties en het toevoegen van een set aan controlewinkels,
kunnen we het pure effect van de campagne aantonen. Niet alleen geven

Bereik

Clicks

CTR

we op deze manier inzicht in jullie campagneresultaten, ook kunnen we

114.172

1.382

1,21%

hierdoor zelf onze campagnes en selecties steeds blijven verbeteren.
Middelen: Category page
Timing: week 21–28

Instore campagne

Loyalty mailing

%
%

Bereik

Nieuwe HH

Sales

Categorie

Verzonden

Geopend

CTR

Participatie (HH)

25.385

67%

915%

12,2%

99.953

48%

0,94%

10,26%

Uitgaven per week

Activatie winkels

Controle winkels

€ 30.000

Selectie Criteria

€ 25.000

1. Product kopers van Plantaardig product (merk X) (34%)

€ 20.000

2. Product kopers van Plantaardig product (merk X) (9%)

€ 15.000

3. ‘Genieten’ kopers die in categorie zuiveldrink kopen (49%)

€ 10.000

4. ‘Genieten’ kopers die in categorie houdbare zuivel kopen (8%)

€ 5.000
€0
week 1

week 2

week 3

week 4
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Afdeling insights & analytics

Afdeling insights & analytics

Voorbeeld AH bonuskaart klantprofielen:
• Genieten: “I can choose to buy the finer things in life”
• Traditioneel: “Get the basics right”

Op de afdeling insights & analytics werkt een groep consultants en data

• Bewust Gezond: “Keep it low calorie and fat free”

scientists met een achtergrond in research, category management en consultancy.

• Categorie gedreven: “AH is not my only store”

De concept- en account managers en data consultants werken nauw samen

• Gemak: “Make it quick and easy”

om een fact-based campagne op te tuigen. Het gebeurt regelmatig dat we een

• Budget: “Make my budget go further”

campagne starten met een uitgebreide analyse. Hierdoor hebben we scherper
in kaart welke shoppers het meest openstaan voor de boodschap en in welke
winkels deze shoppers voornamelijk hun boodschappen doen.
Daarnaast doet dit team ook veel op zichzelf staande analyses en onderzoeken
(marketing en/of category management gerelateerd). Bovendien biedt het
team self service analyse omgevingen aan. Deze combinatie van diepgang van
transacties en de koppeling met de Bonsukaart biedt uitgebreide mogelijkheden
om specifiek klant- en categorieadvies te geven. Via een koppeling met third

Wist je dat…

party profielen zijn deze ook buiten deze omgeving waardevol in te zetten.
Hiermee kan je een category- of merkspecifieke online customer journey in
kaart brengen. En tevens je digitale marketing spend optimaliseren.

Er 15 miljoen transacties en 100 miljoen artikelen
per week worden gekocht bij AH?

Er bij 80% van de aankopen een Bonuskaart
wordt gescand? Dit staat gelijk aan 3,6 miljoen
huishoudens per week.

We op basis hiervan zo’n 3,5 miljoen klanten
kunnen targeten op basis van hun aankoopgedrag
en extern verrijkte profiel?
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Afdeling insights & analytics
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Shopper InSide (SIS)
Marketing & category insights
RSC Plus Scorecard

Basket Analyzer

Hoe presteren categorieën,

• Welke producten en categorieën

Zelf achter de knoppen zitten en elk moment toegang hebben tot meest recente

segmenten en formats deze

liggen het vaakst bij elkaar in

Albert Heijn klantinzichten? Dit kan met toegang tot ons Shopper InSide (SIS)

week/periode/kwartaal?

een winkelmandje?

self-service analyse platform. Creëer je eigen inzichten en rapporten, in de

• Op welke tijd en op welke

Albert Heijn klantentaal, en vertaal deze naar category management adviezen

dag in de week kopen klanten

en marketing activaties, binnen Albert Heijn

Switching Analyzer

en daarbuiten.

Aan welk merk verloor ik

dit product?

aandeel binnen de categorie?
Onze SIS self service analyse omgeving biedt wekelijks inzicht in transacties

New product tracker

en koopgedrag tot op productniveau. Welke shoppers zorgen voor de grootste

Hoe zien wekelijkse trial & repeat

groei? Welk segment kun jij het beste aanboren? Leer meer over het succes

Event Impact Analyzer

aankopen van mijn introductie

van je introducties, je merkpositionering en merk-loyaliteit. Zit bovenop de

Welk effect had de bonus-

eruit en zorgt deze voor incrementele

performance van de bonusaanbiedingen van afgelopen week en stuur snel

aanbieding of tv commercial

categoriegroei?

bij waar nodig.

van vorige week op de verkoop?

Een vast aanspreekpunt in de vorm van een coach is onderdeel van het

Costumer Profiler

programma. Deze helpt bij het analyseren, interpreteren en toepassen van

Distribution tracker

• Wie zijn mijn klanten?

de inzichten.

Kunnen we de distributie

• Wat kopen zij bij andere categorieën

verder optimaliseren?

of merken?

Customer Migration Tracker
• In hoeverre kopen mijn klanten
de gehele range?
• Hoe variëren zij binnen verschillende
smaken/verpakkingsmaten?

Afdeling insights & analytics
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Op maat gemaakt inzicht
Naast het self-service platform zijn ook losstaande, op maat
gemaakte analyses verkrijgbaar. Als input voor een nieuwe introductie
of juist voor het tijdig kunnen bijsturen van een introductie campagne.

3.

16.67%
New

Voorbeeld analyse: introductie monitor

26.58%

Hoe doet mijn nieuwste introductie het? Hoe ziet de ontwikkeling van

Switching Cannibalization

trial aankopen eruit? Zie ik voldoende herhaalaankopen? En wie zijn
deze klanten en wat kochten ze hiervoor? Track de performance van
productintroducties en onderneem weloverwogen acties.
5.61%

51,14%

Switching Competitor

Brand Expansion

1.
€ 500.000

3.

Expected New
Households

Additional New
Households

€ 400.000
1.250
€ 300.000
1.000
€ 200.000

750

500

€ 100.000

250

2nd purchase

3rd purchase

5th purchase

201616

201614

201615

201613

201612

201610

4th purchase

201611

201609

201608

201607

201606

201605

201604

201603

201601

201602

201553

201551

201552

201550

201549

201547

1st purchase

201548

201546

201545

201544

€0

0
Genieten

Traditioneel

Bewust Gezond

Categorie
Gedreven

Gemak

Budget
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Case 1: Doorbreken van een habit
Vraag van de A-merk marketeer
Door opvoerende druk vanuit de media over suiker, zien we de omzet
op bepaalde producten teruglopen. Door producten toe te voegen die
gezonder zijn, kan een organisatie als Coca-Cola haar doelgroep behouden
en daarnaast nieuwe doelgroepen aantrekken. Toch blijft er een kleine
groep over die het houdt bij de smaak waar hij of zij aan gewend is
(‘die hard fans’ van de classic variant). Coca-Cola neemt haar rol ten
opzichte van suikerconsumptie serieus - AM&MG hielp hen met een
campagne. Want hoe overtuig je die zeer loyale Coca-Cola regular users?
Hoe doorbreek je hun vastgeroeste smaak en hun automatische piloot?

Visie
Laat de loyale Coca-Cola regular users een aantal keer een andere keuze
maken. Men zal langzaam aan de nieuwe smaak moeten wennen en zal
daarna pas overwegen over te stappen.

Aanpak
Samen met Coca-Cola bepaalden we welke groep we definiëren als zeer
loyale Coca-Cola regular users (door de koppeling met bonuskaarthouders
konden we deze vinden en benaderen). We lanceerden een campagne
waarbij we meerdere keren contact hadden met deze selecte groep.
We stuurden ze aanbiedingen, opgevolgd door een vragenlijst om het
hierna veranderende gedrag beter te kunnen begrijpen.

Vraag van de A-merk marketeer

17

Vraag van de Ahold categorie
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Case 2: Say Cheese
Vraag van de Ahold categorie
“Hoe geef ik mijn hele kaascategorie een lift? Hoe laat ik zien hoeveel variatie
mijn categorie biedt en hoe zorg ik ervoor dat de Albert Heijn consument
vaker en andere kaas gaat kopen?”

Antwoord
Inspireer kaas shoppers op een andere manier kaas te gebruiken,
of naast de gebruikelijke variant een ander type te proberen.

Aanpak
• Confrontatie in de winkel: we koppelden verschillende soorten kaas direct
aan recepten, plaatsten receptkaarten met store media bij de producten
zelf. Ook ontwikkelden we een communicatiezuil waar we recepten en
kortingscoupons kwijt konden.
• Targeted approach (loyalty mailing): door de reguliere kaaskoper te
selecteren via bonuskaartdata, konden we de juiste groep benaderen.

Resultaten
Deelnemers: 10 merken

Bereik: 5,5 miljoen

400 deelnemende winkels

81.186 coupons ingeleverd

Allerhande: 7 coupons

19

Insight vanuit AM&MG
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Case 3: Help, we
ontbijten niet meer

21

Resultaten Ontbijt
campagne 2016
Deelnemers: 16 merken
680 winkels overall 23%
productlift en 2% categorie-

Insight vanuit AM&MG

groei (inclusief Bonus)

We ontbijten niet, of niet gezond.
We racen de deur uit zonder even

Demo: bereik 900.000

te zitten en rustig op te starten met

26,3 sales uplift versus

een voedzaam ontbijtje.

controlewinkels

Aanpak

Allerhande: 8 coupons

AM&MG ontwikkelde de ontbijt-

bereik: 1,3 miljoen

campagne (omnichannel: instore,

135.000 coupons ingeleverd

online, demo’s, social media, loyalty
mailings, Allerhande inserts) met

Online bannering:

diverse merken en producten.

8,6 miljoen views

Zo ontstond er een geloofwaardige

CTR 0,34%

en zet jezelf aan!

tip 2

campagne met ruimte voor
brand awareness, dicht tegen

Loyalty mail:

het aankoopmoment van de

281.651 verzonden mails

(ontbijt)shopper.

redemptie van 2,64%
100751056_AlbertHeijn_Ontbijt_Fase-3_Wobbler_Tip-2_150x88.indd 1

15-08-16 10:12

Voorbeelden van andere groepscampagnes
Pairing programma’s

Hot moments

Trends

• Bokbier en Oude Kaas

• Zomervakantie

• Wine o’ choc

• Plantaardige kwark
en cruesli

(en ik neem mee..)
• Gezonde tussendoortjes
• St. Maarten

• Tomaten basis
• Lente & Cider

Vraag vanuit de marketeers binnen de Ahold brands
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Events & many more
Onze marketingafdelingen organiseren regelmatig thema’s, events
of andere contentplatformen. Zo is er het jaarlijks terugkerend
Allerhande Kerstfestival, het groeiende kanaal Appie Today,
een Health Special Event van Etos en zetten we dit jaar voor
het eerst het thema “Cocktails maak je zo” van Gall&Gall op
de kaart.
Bij deze events bieden we jou als marketeer de gelegenheid om echt
in contact te komen met je doelgroep en zoeken daarbij altijd de link
naar conversie (in de winkels of online). Mocht je geïnteresseerd zijn,
of zelfs een eigen event willen opzetten, neem dan vooral contact met
ons op.

Resultaten Allerhande Kerstfestival
Betalende bezoekers: 31.626
Gemiddelde waardering: 8,2/10
Leveranciers: 130
A-merken: 70
Mediawaarde: € 1,2 miljoen
Bezoekers die iets gekocht hebben: 60%
Nieuwsberichten & artikelen: 1.000+
Bereik: 4.2 miljoen
Online impressies: 24 miljoen
Uniek bereik digital: 7.7 miljoen

‘Hoe vertellen we de verhalen
van de A-merken?’

23
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Overzicht middelen
We zijn er van overtuigd dat campagnes het meeste effect hebben
als we verschillende touchpoints inzetten. Afhankelijk van de
doelstellingen kan het ook voldoende zijn om één middel in te
zetten. We kunnen dan kiezen voor een ‘online only’ actie, een
instore productdemonstratie of het verzenden van een direct mail.
De mogelijkheden zijn eindeloos – wij brainstormen graag met
jullie en begeleiden het proces van A tot Z.

25

Overzicht middelen
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Instore

Wobbler

Schapspecial
Verticaal schap banier (VSB)

Vloersticker

“Ben aanwezig op het
juiste moment.”

Overzicht middelen
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Koelframe

Koelschap VSB
Kassasampling

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Demo
probeer nu
met 25% korting
Verkrijgbaar bij de grotere
AH-filialen en op www.ah.nl

KORTINGSCOUPON

Wil je er één
of allebei?

10 MINI
CHEESEBURGERS

2 Crèmes brûlées

KORTINGSCOUPON
15 MINI QUICHES

25%
KORTING

25%
KORTING

KORTINGSCOUPON

KORTINGSCOUPON

Een onweerstaanbare combi van krokante caramel
en romige vanille. Zet de twee aardewerken
schaaltjes een paar minuten onder de grill en
geniet van hét meest Franse toetje ooit.

Om je vingers
bij af te likken

30 MINI
BLADERDEEGHAPJES

BOEUF MARINÉ
ZALM OF KIP

25%
KORTING

25%
KORTING

KORTINGSCOUPON

KORTINGSCOUPON

2 Tartelettes citroen meringue
Liefhebbers likken hun vingers af bij deze taartjes
die een lichte citroencrème combineert met een
meringue die smelt op je tong. En dat alles met een
roomboterkorst die knapperig is tot op de bodem.

Voor welke
verleiding val jij?
16 Macarons
Een verrukkelijke traktatie bij de koffie of thee!

2 TARTELETTES
CITROEN MERINGUE

25%
KORTING

Nu met 7x lekker
voordeel!

16 Macarons in klassieke smaken: chocolade, vanille,
koffie en framboos. Voor welke verleidelijke smaak val jij?

Coupons geldig van
26 februari 2018 t/m 2 april 2018

2 CRÈMES BRÛLÉES

25%
KORTING
KORTINGSCOUPON
16 MACARONS

25%
KORTING

Product Booster

Diepvriessticker

Allerhande insert/achterflap - spread

Schapbak

VSB special

Receptenkaarten

Makelaarsbord

Overzicht middelen
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Online
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Licht jouw product uit op
een categoriepagina met een
promobox. Bezoekers van

Met meer dan 1,5 miljoen bezoekers per week en meer dan 15 miljoen

deze pagina zijn op weg naar

pageviews per week is AH.nl de grootste online winkel in food. De website

de consideration-fase van

blijft groeien en ontwikkelen om directe online conversie en indirecte

hun koopproces: branding

offline conversie continue te optimaliseren.

en zichtbaarheid binnen de
categorie is dus gericht en
relevant.
De homepage banner is
zichtbaar bij binnenkomst
op AH.nl: het begin van
elke online shopping trip.
Genereer hiermee traffic naar
je product- of merkpagina en

Laat jouw assortiment extra
opvallen met deze nieuwe
mogelijkheid: een rich content
lane op de categoriepagina.
Door deze uit te klappen wordt

creëer awareness!

je uitgebreide assortiment

Bereik: 550.000 page views

recept of toon je jouw nieuwe

per week 500.000 unieke

zichtbaar, inspireer je met een
commercial.

bezoekers per week.
Combineer goed zichtbare
branding met het momentum
van de bonus. Met een
banner op AH.nl/bonus licht

Een branded page is je

je het huidige voordeel van

eigen shop-in-shop op AH.nl.

jouw product extra uit.

Een landingspagina waarop
jouw merk haar eigen juiste

Bereik: 1.000.000 page

boodschap weergeeft en die van

views per week 400.000

bezoekers shoppers maakt.

unieke bezoekers per week.

Overzicht middelen
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Een search banner is
een optimale manier om
cross-sell te genereren
en een aankoopimpuls te
stimuleren. Zo kunnen we
een banner met appelmoes
vertonen, steeds als een
shopper ‘frites’ zoekt.

Wees zichtbaar voor alle smartphone-gebruikers in
de Appie app! Inspireer de app-gebruikers
met een banner op de bonuspagina die direct
is gekoppeld aan en product of een productoverzichtspagina. Hier kunnen zij de producten
direct toevoegen aan hun winkelmandje.
Branding en conversie met één tik op het scherm!
3.000.000 actieve gebruikers per maand

Een product booster plaatst

600.000 homepage bezoekers per week

jouw artikel op de derde

300.000 views op de bonuspagina

plek van alle zoekresultaten
en bevindt zich dus in
gezichtsveld van de shopper.
Doorbreek het zoekgedrag
en verras de shopper die
zoekt naar ‘kwark’ door jouw

Organiseer jouw winactie op

speciale yoghurt te vertonen.

AH.nl. Het is hierbij mogelijk
om de winactie volledig uit te
besteden, inclusief het trekken
De nieuwsbrief van AH.nl wordt

van een winnaar. De winactie

wekelijks gestuurd in het weekend,

kan daarbij worden aangejaagd

en bereikt 1,2 miljoen van onze

met behulp van verschillende

klanten. Dit is de plek om een

traffic drivers, zoals een

brede boodschap te brengen en

online campagne, loyalty mail,

bewustzijn te creëren.

nieuwsbrief of instore POSmateriaal.

Bereik: 1.200.000 mails per week
Opening ratio: 35-45%

Overzicht middelen
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1 op 1 mailing
Het loyaliteitsprogramma van Albert
Heijn doet persoonlijke aanbiedingen
op basis van de aankoophistorie van
klanten.
Privilege mail

Afhankelijk van je doelstelling, zoals
productintroductie of penetratie,
zetten we één of meer mails in om
de door jou gewenste doelgroep te
bereiken. Gebruik een sample mail
om je product te introduceren of
extra aandacht te genereren voor een
bestaand product. Een Extra Deal is
een mooie follow-up van de sample
mail, waarmee je enthousiastelingen
overhaalt het product (nogmaals) te
kopen.
Sample mail

Info Deal

Extra Deal

36

37

Overzicht van standaard
evaluatie metrics

Online

Instore

%

Bereik

Unieke bezoekers

Clicks

CTR (%)

Bereik

Nieuwe HH (%)

Sales uplift (%)

Cat. impact (%)

Aantal pageviews
van een pagina

Aantal unieke
bezoekers op een
pagina (indien
mogelijk)

Aantal keer geklikt
op een banner

Clicks t.o.v. totaal
views (online)
of sends (mailing)

Categorie
transacties

Nieuwe
huishoudens t.o.v.
de pre-period

Sales uplift in
activatie periode

Longterm impact
op categorie

Allerhande

Mailing

%

%

Verzonden

Geopend (%)

CTR (%)

Participatie (%)

Bereik

Gelezen

Insert gelezen

Spreekt aan

Aantal verzonden
mails

Geopende mails
t.o.v. totaal
verzonden

Clicks t.o.v. totaal
views (online)
of sends (mailing)

HH die actie
verzilverden t.o.v.
aantal verzonden
(extra deals) of
geopend (overig)

Lezers totaal

Aantal Allerhande
lezers dat de insert
heeft herkend

Aantal Allerhande
lezers dat de
insert las

Waardering van de
insert/redemptie
van de coupon
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Contact
Account team
Anne van Haeften
anne.van.haeften@ahold.com
tel: +31 6 202 68 205
Richard Beks
richard.beks@ahold.com
tel: +31 6 145 36 059
Marjet Nieuwland
marjet.nieuwland@ahold.com
tel: +31 6 229 73 724
Mitchell Boon
mitchell.boon@ahold.com
tel: +31 6 839 14 185

Insights team
Joep Smeets
joep.smeets@ahold.com
tel: +31 6 470 72 328
Olaf van der Veen
olaf.van.der.veen@ahold.com
tel: +31 6 103 09 617

