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MAILING Valentijnsdag
Sochi 2017

Iedere actie die u wenst op te zetten is bij Automotive Partners in goede handen. Een modelintroductie, bedrijfsopening, jubileum of 
occasionshow? Wij verzorgen dit graag voor u. Persoonlijk en opvallend via printwerk of pakkend en goedkoper via offsetdrukwerk. 
En in combinatie met de e-mailmogelijkheid, die ITK u optioneel biedt, zijn uw marketingkosten nog verder te drukken.

Een unieke combinatie is een mailing met een persoonlijke website (pURL). De klant wordt via een kaart of brief geprikkeld om 
zijn eigen actiewebsite te bezoeken. Iedere beweging van de klant op de site is te volgen. U krijgt gedetailleerde informatie over 
de interesses van de klant.
 
Interesse in een frisse aanpak en/of uitbreiding van uw marketingactiviteiten? Neem contact op. 

Paaskaart aircocheck Winterbanden Wintercontrole KerstkaartBandenmailing

Postbus 571
2400 AN  ALPHEN AAN DEN RIJN

Tel.: 0172 470 921

info@automotive-partners.nl
www.automotive-partners.nl

Ieder jaar bevat onze marketingkalender minimaal 6 aantrekkelijke mailingen die zijn afgestemd op het seizoen. Een uitnodiging 
voor uw Paasshow, de promotie van een zomer- of wintercontroledag of de verkoop van winterbanden. U kunt hier simpel gebruik 
van maken door ons te informeren over uw interesse. Wij maken een afspraak over de inhoud van de mailing, de doelgroep, het 
verzendmoment en de wijze van selecteren binnen ITK. Om de kosten te drukken is verzending via e-mail eveneens mogelijk.

MARKETINGJAARKALENDER 2017
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Een actiemoment waar het draait om verrassingen en liefde. Kan hierop ook worden ingehaakt door het dealerbedrijf? Ja 
hoor! We zetten de klant op het verkeerde been door hem de liefde te verklaren. Maar in werkelijkheid brengen we diverse 
actiemodellen onder de aandacht.

Valentijnsdag is uitermate geschikt voor een actie met een persoonlijke website (pURL). De klant wordt anoniem benaderd met 
een kaart van een fan. De klant kan meer informatie verkrijgen over de onbekende verzender op de persoonlijke website. Hier 
heten we de klant persoonlijk welkom en brengen we een aanbieding onder de aandacht. Alle stappen die de klant zet zijn te 
volgen. U krijgt gedetailleerde informatie om de klant op te volgen met een telefoontje. 

14 FEBRUARI - VERZENDWEEK 7

VALENTIJNSDAG
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Het voorjaar is in aantocht. Automobilisten gaan weer meer kilometers maken. Een dagtrip, weekeindje weg of vakantie. Dus 
ook reden om na te denken over de conditie van de auto. Een controle, onderhoudsbeurt, aircocontrole of verse banden. Veel 
klanten overwegen in deze tijd van het jaar ook de inruil van de auto. Genoeg redenen om dit moment aan te grijpen. Of met 
een speciale after sales mailing. Bijvoorbeeld voor banden waarbij de maten en prijzen zijn afgestemd op het model dat de klant 
rijdt. Of een gecombineerde mailing met showroomaanbiedingen en werkplaatsacties. Wij helpen u met een actie op maat. 

VERZENDMOMENT VRIJ TE BEPALEN
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Meneer De Vries, 
ons advies: bespaar op veiligheid!
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Actiemoment nummer 1. Paasshows in het land. Veel meubelbedrijven en autobedrijven doen er aan mee. Voor u hebben wij 
een mailstuk ontwikkeld met veel mogelijkheden voor acties vanuit de verkoop of aftersales. U kunt zelf bepalen welk autotype 
op de kaart wordt getoond. Dus uw nieuwste aanwinst in de showroom of een spectaculair actiemodel. De naam van de klant 
wordt op de voorkant getoond. Een persoonlijke noot richting uw klant of prospect. Voor ieder merk is er een eigen huisstijl. U 
geeft zelf de tekst op die gebruikt moet worden. Wilt u dat wij dit doen? Geen probleem. Wij maken een voorstel. Uw paasactie 
kan beginnen. Hopelijk met veel bezoekers in uw bedrijf!

20 EN 21 APRIL - VERZENDMOMENT WEEK 15 OF 16

PAASMAILING 2017
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Hogere temperaturen, dus het moment om de klant te informeren over het belang van de aircoreiniging. Geen vieze luchtjes meer, 
een optimale werking voor als het straks echt nodig is. De kaart kan worden voorzien van uw standaard airco-onderhoudsmenu. 
Dus met alle mogelijkheden voor het onderhoud van de airco. Van een geurverfrisser tot een systeemonderhoud. Daarnaast kunt 
u tips geven voor een optimaal gebruik van de airco of andere aanbiedingen communiceren. Zoals gebruikelijk is er veel ruimte 
voor uw eigen tekst en aanbiedingen. Sommige dealers grijpen de mailing aan voor autoverkoop. Want met Hemelvaartsdag en 
de Pinksterdagen in aantocht is er veel gelegenheid voor consumenten om er op uit te trekken. Dus ook naar uw Showroom. U 
geeft aan welke modellen u wilt aanbieden, of u een speciale show heeft en wij maken een passende kaart. 

MEI - VERZENDMOMENT VRIJ TE BEPALEN

AIRCOMAILING 2017

HARTEVELD-DELFGAUW

Meneer Harteveld,
lekker een beetje verkoeling in uw SAAB.

Uitnodiging voor een aircocontrole.

VERKOELING KOMT NIET ZOMAAR
BESTE MENEER WILLEMSEN,

AUTOBEDRIJF CITROËN
ALPHEN AAN DEN RIJN



Postbus 571
2400 AN  ALPHEN AAN DEN RIJN

Tel.: 0172 470 921

info@automotive-partners.nl
www.automotive-partners.nl

Winterbanden worden steeds populairder. Een goed idee dus om specifiek een bepaalde doelgroep van berijders aan te schrijven 
voor de aanschaf van een set. Natuurlijk is er voldoende ruimte in de tekst om uit te leggen waarom ook winterbanden in 
Nederland een goede investering zijn. De bandenaanbieding op de kaart kunnen wij afstemmen op het model auto van de klant 
of prospect. Dus alleen de prijzen die voor hem of haar gelden! De kaart is persoonlijk in de aanhef op de voor- en achterzijde. 
Speciale gimmicks zijn ook mogelijk: wat dacht u bijvoorbeeld van de naam van de klant als bandenmerk op de wang van een 
winterband? 

OKTOBER - VERZENDMOMENT ZELF TE BEPALEN 

WINTERBANDEN 2017

SUBARU AALSMEER, AALSMEER

BANDENWISSEL

Sallutation, 
Grip is een kwestie van het juiste schoeisel. 

Retouradres: postbus 571, 2400 AN Alphen aan den Rijn

Adresregel1 
Adresregel2
Adresregel3 

 
>>kix_code<<

Nijehaske, Businesspark Friesland-West 51, Tel: (0513) 656 800 
www.kiavdakker.nl

Kaartaanhef, de temperatuur daalt. Nu is het juiste moment! 

Tijd voor winterbanden

Nijehaske, Businesspark Friesland-West 51, Tel: (0513) 656 800 
www.kiavdakker.nl
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De wintercampagne mag niet ontbreken op uw marketingkalender. Statistisch is bewezen dat de kans op pech onderweg 
in de wintermaanden groter is dan in de andere maanden van het jaar. Ook de klant weet dat. Dus een extra controle van de 
vitale delen tegen een scherp tarief of zelfs gratis, is erg welkom. Onze wintermailing speelt in op deze behoefte. De klant wordt 
heel persoonlijk uitgenodigd om een winterinspectie te laten uitvoeren of om de nationale inspectiedag te bezoeken. Achterop 
is ruimte voor een uitleg van de inspectie en voor uw andere aanbiedingen. 

Ook kunt u een DM of EDM combineren met een persoonlijke website. Op deze webpagina kunt u meer persoonlijke 
informatie bieden aan uw klanten en kan de klant zich registreren voor bijvoorbeeld een wintercontrole. Met een online-
campagne zijn uw klanten nog beter volgbaar! Om de persoonlijke webpagina te kunnen bekijken zal de klant zich 
moeten inloggen met de ontvangen code in de DM of EDM. Door de inlog-code kunnen wij precies zien welke klanten de 
webpagina bezocht hebben.

NOVEMBER - VERZENDMOMENT ZELF TE BEPALEN 

WINTERCONTROLEMAILING 2017

MENEER WILLEMSEN

DE WINTER DOOR. 
GOED VOORBEREID EN VEILIG



Postbus 571
2400 AN  ALPHEN AAN DEN RIJN

Tel.: 0172 470 921

info@automotive-partners.nl
www.automotive-partners.nl

Een decembermailing die u kunt gebruiken om een kerstshow te promoten of die u aan het begin van het nieuwe jaar verstuurt 
als dank voor het vertrouwen in het bedrijf gedurende het afgelopen jaar. Gelijktijdig kunt u de klanten uitnodigen om ook in 
het nieuwe jaar weer langs te komen en kennis te maken met de nieuwe modellen die in het nieuwe jaar zullen verschijnen. 
Uiteraard vergeet u de commerciële boodschap niet. Zo nodigt u de klant uit voor de wintercontrole indien hij of zij deze nog niet 
heeft laten plaatsvinden. De naam van de klant is op de voorzijde van de kaart in de afbeelding verwerkt. Een heel persoonlijke 
benadering die zal worden gewaardeerd in deze feestelijke periode.  

DECEMBER - VERZENDMOMENT WEEK 51 OF 52

KERST- EN NIEUWJAARSMAILING 2017
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Een actie is bij Automotive Partners altijd in goede handen. Flexibel, van hoge kwaliteit en snel uitgevoerd. In de afgelopen jaren 
hebben wij voor veel dealers speciale acties mogen opzetten. Onze expertise is het leveren van adresmateriaal, intelligente 
dataverwerking, ontwikkeling van mailingen en allerlei promotiematerialen. Interesse in een gesprek? Neem contact met ons op 
en wij laten u zien wat Automotive Partners allemaal voor u kan doen.

AUTOMOTIVE PARTNERS LEVERT VEEL MEER DAN ALLEEN MAILINGEN 

MAILING NAAR EIGEN WENS 2017

BESTE MENEER STRAATHOF,

DE HEER WILLEMSEN,
HET IS WEER TIJD VOOR HET WISSELEN VAN UW BANDEN!

VAN OORD MAARSSEN
HET VERSCHIL IS VAN OORD!

VASTE PRIJS
BANDENWISSEL
INCL. OPSLAG

€ 85,- *

m o b i l i t y

Indien u geen prijs stelt op het ontvangen van informatie van ons, dan kunt u uw gegevens laten blokkeren door een brief te sturen aan Renses Alkmaar, postbus 571, 2400 AN Alphen aan den Rijn (o.v.v. naam, adres en kenteken). Bron adresgegevens: . 

Automotive Partners
t.a.v. B.G.A. Willemsen
Curieweg 8c  

1071HA191

Alkmaar, 5 april 2016

Geachte relatie,
                                  
Familiebedrijf Renses Alkmaar timmert al bijna 75 jaar aan de weg en is steeds weer op zoek naar het grootste 
voordeel voor de klant. Daarom krijgt u nu de Go!Collect-voordeelpas.

Tot de vele voordelen behoren een gratis zomer- en wintercheck, kostenloze ruitreparatie, gratis bandenreparatie, 
gratis lampjes vervangen en korting op de apk wanneer u voorgeschreven onderhoud uitvoert bij Renses in 
Alkmaar*. Daarnaast kunt u sparen voor korting op onderhoud, huur en wassen. De lijst van aanbiedingen wordt 
constant uitgebreid.

Het werkt heel simpel. Bij elke euro die u besteedt in de werkplaats van Renses Alkmaar ontvangt u een spaarpunt, 
die op uw Go!Collect-pas wordt gezet. 

Voordat u kunt gaan beginnen met sparen dient u eerst langs Renses Alkmaar te gaan om uw pas te laten 
registreren bij de receptie. Wij raden u aan om dit tijdens uw volgende bezoek te doen.

Wij wensen u alvast veel spaarplezier toe!

Met vriendelijke groet,
Team Renses Alkmaar

m o b i l i t y

a lkmaar

Bart Willemsen 

* vraag naar de voorwaarden.

alkmaar

2408 BZ  ALPHEN AAN DEN RIJN


