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Direct mail 

1. Doelstelling 

Wat is het doel van de mailing? Informeren over producten of diensten of de doelgroep 

overtuigen en aanzetten tot actie? Of wil je een persbericht, nieuwsbrief, jaarverslag 

verzenden?  

2. De brief 

• Standaardbrief (aanhef: Geachte heer, mevrouw of een gepersonaliseerde brief 

(aanhef: Geachte heer Smit)? De laatste is persoonlijker en trekt meer aandacht. Het 

nadeel is dat de kosten van de gepersonaliseerde brief hoger zijn.  

• Welke informatie wil de ontvanger lezen? Speel daarop in.  

• Over het algemeen kijkt iemand eerst naar: 

1. het briefhoofd 

2. de handtekening/afzender 

3. de PS 

4. de aanhef en de kopregel 

• De inhoud van de kopregel en het naschrift (de p.s.) zijn dus belangrijk. Vermeld hier 

kort het aanbod of maak de lezer nieuwsgierig. 

• Een lezer beslist binnen een paar seconden of hij verder leest. Deze beslissing word 

gemaakt op uiterlijk van de brief (aantrekkelijk, professioneel) en lengte (kort en 

krachtig). Dat bepaalt natuurlijk ook je uiteindelijke respons..  

• Leg in de brief de nadruk op belangrijke tekstgedeelten door het gebruik van 

bijvoorbeeld: vette letters, cursief, onderstrepen, HOOFDLETTERS of 

‘aanhalingstekens’. Niet te veel, dan wordt het weer rommelig en onoverzichtelijk.  

• Maak gebruik van het zogenaamde AIDA-model bij het opstellen van de brieftekst.  

• Vermeld de meegezonden bijlagen in de brief. 

• Controleer de brief goed: 

o Zitten er spel-, stijl- of taalfouten 

o Voldoet de brief aan alle eisen van TPG Post?  

o Past alles in de envelop? 

o Is het adres goed zichtbaar?  

• Stuur de voorbeeldbrief met het adressenbestand naar de drukker. Deze zal een proef 

ter goedkeuring terugsturen waarna alles kan worden gedrukt. 
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3. Respons vergroten 

Maak het de ontvangen zo makkelijk mogelijk om te reageren. Een antwoordkaart is een 

daarvoor zeer geschikt. Daarop zet je: 

• NAW-gegevens van de ontvanger  

• Het retouradres  

• ‘port betaald’ kader of een postzegel (persoonlijker) 

Een fax(bestel)formulier kan ook. Eventueel op de achterzijde van de brief. Druk zoveel 

mogelijk gegevens af op de fax (zoals de NAW-gegevens van de geadresseerde).  

4. Vormgeving 

• Past de brief in de huisstijl? 

o Lettertype 

o Logo 

• Past de brief bij het karakter van de actie?  

o Aanbod 

o Doelgroep 

• Is de antwoordkaart / faxformulier duidelijk? 

o Aanbieding herhaalt? 

o Nummer duidelijk? 

5. Verwerking 

Regel de verwerking van de respons goed.  

• Wanneer verwacht je een piek?  

• Functioneert de database.  

• Is iedereen op de hoogte?  

• Hoe vang je de telefonische vragen op? 

• Wie verstuurt de bevestigingsbrief? 

6. Evalueren 

Evalueer de actie aan het einde van de periode. Benoem de positieve en negatieve punten 

en gebruik ze bij het opzetten van een nieuwe actie.  


