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Ca. 83.000
bezoekers

https://www.libellezomerweekexposanten.nl/sfeerimpressie/


ca.83.000 bezoekers uit het hele land.

Bezoekersprofiel LZW

Het thema tijdens het jubileum jaar van 
Libelle - 85 jaar - is TROPICAL PARTY

99%
vrouw

99%
Koopt 3 
soorten 

artikelen

De gemiddelde bezoeker besteedt € 83 (excl. 
reiskosten, parkeren, catering, garderobe, entree)

73% heeft betaald werk,
18% heeft betaald werk gehad

Bezoektijd
bijna

6uur

3 generaties

25-75
jaar

https://www.libellezomerweek.nl/2018/zo-leuk-was-libelle-zomerweek-2018/


STAND LZW

DOEL
Trial & Awareness & Sales

OMSCHRIJVING
Het dagje uit naar Libelle Zomerweek brengt 
bezoekers in een positieve stemming. In die 
hoedanigheid wordt het contact gelegd met jouw 
merk en product(en). Je krijgt de mogelijkheid 
om alle zintuigen van je klant te prikkelen en je 
merk te laten beleven. Je laat natuurlijk een 
onvergetelijke indruk achter en zorg dat men 
met gekochte of gekregen product(en) weggaat. 

INVESTERING
• 25m2 v.a. ca. € 5.000,-
• 25m2 ca. € 25.000,-

(incl. Standbouw & Personeel & Logistiek)

OPTIONEEL EXTRA
• Redactioneel mediapakket
• Onderzoek door hettestpanel.nl 
• Deelname in de Shopper
• Exit Sampling
• Sponsoring

Proeven, Ruiken, Voelen, 
Horen, Zien

Awareness & 
Activation & Data

Creëer 
brand fans

Een positief 
1 op 1 contact

USP’s STAND



SHOPPER LZW

DOEL
Trial & Awareness 

OMSCHRIJVING
Tijdens Libelle Zomerweek verzorgen wij 20.000 
SCOUPY Shoppers die gevuld zijn met prachtige 
producten. Via onze prominente SCOUPY stand 
zullen wij deze shoppers verspreiden.

INVESTERING
• €10.000,- (all-in)
• Levering 20.000 producten 

SCOUPY VERZORGT
• Opmaak & productie stand en Shopper
• Promotie op achterwand stand en in folder
• Identificatie (consument ontvangt cashback)
• Rating door hettestpanel.nl
• Activatie Shopper op SCOUPY app en web 

(2mio gebruikers)

OPTIONEEL
• Onderzoek door hettestpanel.nl 
• Licentie hettestpanel.nl resultaten
• Afname eigen stand
• Exit Sampling

Identificatie en inzicht in 
testers van uw product

Exposure op
de stand

USP’s SHOPPER

Flyer met uitleg
over uw product

Aanwezig op 1 van de
grootste Vrouwenevents



EXIT SAMPLING LZW

DOEL
Trial & Awareness

OMSCHRIJVING
De meest prominente plek van het event is 
natuurlijk de entree. Jouw merk wordt als 
eerste gezien of de bezoeker sluit een gezellige 
dag af met jouw product als laatste indruk. 
Enthousiaste medewerkers hebben persoonlijk 
contact met de eindgebruiker.

INVESTERING
• € 9.500
• € 25.000 (incl. personeel en materiaal)

VOORWAARDEN
• 7 dagen
• AM 9.30-13.00u of PM 15.00-18.30u - 3 locaties
• Maximaal 4 partijen (excl. op productsegment)
• Full size product voor directe consumptie kan 

in een PM sessie worden gesampled

OPTIONEEL EXTRA
• Redactioneel mediapakket
• Onderzoek door hettestpanel.nl 
• Deelname in de Shopper
• Exit Sampling

USP’s EXIT SAMPLING

Meest prominente 
locaties van het event

Potentieel 
100% bereik

Full-size sampling 
mogelijk

Voordelig en 
efficiënt



KIJKEN, INFORMEREN, ERVAREN EN KOPEN

SPONSORING LZW

DOEL
Trial & Awareness & Sales

OMSCHRIJVING
Een redactionele samenwerking met Libelle 
Zomerweek geeft je merk extra aandacht in de 
vorm van gratis communicatie in blad, online en 
social. Bovendien is de presentatie op locatie in 
de look & feel van het event. Je lift mee op de 
kracht van Libelle en laadt je merk. 

MOGELIJKHEDEN
• Workshop ca. 25m2 + media, 12 personen per sessie,

6 sessie per dag, 7 dgn, waarde ca. € 25.000 € 5.000
• Kooktheater sponsoring 1 sessie  ca. 40 min, 

7 dgn, ca. 100 bezoekers, waarde ca. 25.000  € 5.000
• Kooktheater sponsoring hele dag, 7 dgn, all-in, 

behalve ingrediënten, waarde ca. € 100.000 € 35.000 
• Food Festival v.a. 9m2, incl. balie, achterwand, 

2 enthousiaste medewerkers € 7.000

OPTIONEEL EXTRA
• Onderzoek door hettestpanel.nl 
• Deelname in de Shopper
• Exit Sampling
• Stand

Proeven, Ruiken, Voelen, 
Horen, Zien

Awareness & 
Activation & Data

Creëer 
brand fans

Een positief 
1 op 1 contact



VERGROOT JE BEREIK

MEDIA LZW

DOEL
Awareness & Traffic naar de stand

OMSCHRIJVING
Kondig je aanwezigheid op Libelle Zomerweek 
aan door middel van redactionele aandacht op 
de LZW media platformen en bereik naast 
bezoekers ook 1mln lezers, 

MOGELIJKHEDEN (bruto tarief incl. productie)
• 1  Libelle € 25.564
• ½ Libelle € 15.797
• ¼ Libelle €  8.024
• ⅛ Libelle €  4.012 
• Voordeelcoupon (8 per pag) €  8.024
• Voordeelcoupon (16 per pag) €  4.012
• Naam op de plattegrond €  1.250
• Artikel op libellezomerweek.nl €  1.962
• Artikel in de nieuwsbrief €  3.576
• LZW Facebook winactie €  2.750

OPTIONEEL EXTRA
• Onderzoek door hettestpanel.nl 
• Deelname in de Shopper
• Exit Sampling
• Sponsoring
• Stand Libelle

1.626.900 
Libellezomerweek.nl

335.000
LZW nieuwsbrief

46.626
LZW Facebook

bereik  669.500



Direct en snel
consumer insights

Selecteren van ideale 
doelgroep

Voeg
overtuigingskracht toe

Herkenbaar
keurmerk

USP’s LIVE TESTING

LIVE TESTING LZW

DOEL
Consumer Insights op beurzen en evenementen 
door afnemen van een onderzoek of testpanel.

OMSCHRIJVING
Inzicht in (individueel) aankooppotentieel en 
product- of merkwaardering, verkregen van 
directe feedback van bezoekers.

INVESTERING
• € 2.500,- voor standaard vragenlijst (4 vragen)
• € 1.000,- per dag voor 2 hostessen

INCLUSIEF
• Opstellen en programmeren vragenlijst 
• Afnemen van onderzoek op locatie met tablets
• Rapportage van resultaten in infographic

OPTIONEEL EXTRA
• Extra vragen (€ 500,- per extra vraag)
• Licentie afname (v.a. € 1.000,- per kanaal)
• Video add-on (€ 1.750,-)
• Stand
• Sponsoring
• Shopper



FRANCIS OTTEN

www.sanoma.com

Capellalaan 65, Hoofddorp

francis.otten@sanoma.com

06 22 41 27 13

Wij helpen onze klanten met de juiste 
tools en technologie aan awareness, 

penetratie en inzichten.

Digitale, data-gedreven marketing
voor FMCG




