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VOORWOORD
Dit jaar gaan de bestedingen in supermarkten richting de 35 miljard 
in Nederland. Miljoenen hongerige en dus kooplustige consumenten 
bezoeken wekelijks de supermarkt. 

Er is geen betere plek – namelijk op het point-of-sale zelf – om de boodschapper positief 
te beïnvloeden! Alle onderzoeken hieromtrent concluderen hetzelfde: 70% van de 
aankoopbeslissingen worden genomen op de winkelvloer! 

Wil je een 100% zuivere doelgroep van boodschappers bereiken op het moment dat het er 
echt toe doet? Dan ben je bij Centercom aan het juiste adres!

Olivier Slot 
Algemeen Directeur Centercom



CENTERCOM 
SUPERMARKTEN

Centercom Supermarkten richt zich op het bereiken en het 
beïnvloeden van consumenten en boodschappers. Met Retailsigns 
opgesteld in en bij supermarkten worden wekelijks miljoenen 
consumenten bereikt op het point-of-sale.

Het netwerk van Centercom Supermarkten bestaat uit 460 supermarkten met 875 Retailsigns 
en 286 supermarkten waar Floorboards geplaatst kunnen worden. Centercom is daarmee de 
enige aanbieder van Retailsigns en Floorboards op het aankoopmoment: 100% point-of-sale.

De voordelen:
• Centercom is de enige aanbieder van een landelijk Supermarktennetwerk
• Met het netwerk bereik je miljoenen actieve boodschappers per week 
• Je kunt extra opvallen op het point-of-sale moment
• Het is de laatste reminder voor de klant
• De Retailsigns zijn strategisch gepositioneerd rond de ingang van de supermarkt
• Beide netwerken hebben een enorme attentiewaarde
• Er is segmentatie mogelijk op formule

• Onderzoek van POPAI toont aan dat maar liefst 
70% van de aankoopbeslissingen in de supermarkt 
zelf wordt genomen. 

• In totaal worden er met 875 vlakken in 460 
supermarkten verspreid over heel Nederland 
gemiddeld ruim 1,9 miljoen boodschappers 
bereikt in 1 week. Deze mensen zien in deze 
periode de reclame gemiddeld 4,2 keer, wat 
resulteert in meer dan 8 miljoen contacten. 
Bron: Cafas, database 20.1

FACTS & FIGURES



DOELGROEP &
 PROFIEL

• 85% van de gezinnen doet dagelijks boodschappen. 
Bron: NOM doelgroepmonitor

• Gemiddeld bezoekt men 2,7 keer per week een 
supermarkt. 
Bron: Centraal Bureau Levensmiddelenhandel

• Het gaat goed met de omzet in supermarkten.  
In 2016 wordt een omzetgroei verwacht van 1,5%. 
Bron: GfK

FACTS & FIGURES
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100% 
POINT-OF-SALE

Centercom biedt als enige exploitant een Supermarktenpakket 
aan met een netwerk dat zich daadwerkelijk ín en bij de 
supermarkt bevindt. 

De Retailsigns en Floorboards van Centercom bevinden zich op het point-of-sale moment. 
Dit stelt adverteerders in staat om dagelijks voordelig en effectief in het vaste ritme van 
de consument op te duiken. 

Adverteerders kunnen dichter op het moment van aankoop met de boodschapper 
communiceren. Hierdoor heeft de boodschap de grootste kans om bij de aankoop top 
of mind te zijn.



ONZE NETWERKEN

RETAILSIGNS FLOORBOARDS



Retailsigns richten zich primair op alle boodschappers. Ze staan 
strategisch opgesteld bij de ingang of naast de toegangspoortjes 
van de supermarkt. Hierdoor is een uiting niet te 
missen voor de duizenden bezoekers die 
wekelijks de supermarkt aandoen.

Vlak voor het aankoopmoment wordt het merk extra onder 
de aandacht gebracht van de actieve boodschapper. 
Retailsigns zijn zeer geschikt voor productintroducties, 
het realiseren van extra verkopen en het stimuleren van 
herhalingsaankopen. Het inzetten van Retailsigns heeft 
tevens een versterkende werking op de inzet van de 
overige communicatiemiddelen.

De 875 Retailsigns van Centercom zijn te vinden 
in 460 supermarkten door heel Nederland, 
verspreid over 10 verschillende formules.

RETAILSIGNS

Supermarkten met Retailsigns 



Dagelijks komt men met meer dan duizend reclame-uitingen 
in contact. Opvallen is dus meer dan ooit noodzakelijk voor 
adverteerders en reclamemakers. Hoe zorg je ervoor dat jouw 
advertentie opvalt en hoe blijft de boodschap begrijpelijk.

In samenwerking met onderzoeksbureau Validators zijn diverse eyetracking studies gedaan 
naar de impact van Retailsigns in supermarkten. Door middel van oogbewegingen is 
achterhaald hoe er naar een uiting gekeken wordt en hoe de opmaak van een advertentie het 
verschil maakt.

SUCCESVOL 
VORMGEVEN

1. De boodschap – simpel en duidelijk
Houd de uiting simpel en communiceer met zo min mogelijk tekst en een duidelijke 
boodschap.

2. Gebruik contrast en kleur
Contrast en kleurgebruik zorgen voor een opvallende uiting en trekken de aandacht 
op specifieke elementen in de uiting. Let op met het combineren van de kleuren 
rood en groen, deze kleuren zijn moeilijk te onderscheiden voor veel mensen.

3. De aandacht trekken
Gezichten van mensen trekken de aandacht. We zijn allemaal geprogrammeerd om 
terug te kijken wanneer iemand ons aankijkt.

4. Stuur het kijkgedrag
Gebruik in het design een kijkverwijzing om het kijkgedrag te sturen.

5. Wees herkenbaar
Wees herkenbaar door consequent gebruik te maken van dezelfde kleur en opmaak 
in diverse designs.

6. Houd rekening met de omgeving
Houd rekening met de omgeving. Let op dat de uiting niet wegvalt in de supermarkt.

8. Gebruik visuals
Visuals trekken beter de aandacht dan tekst. Gebruik visuals als associatie met het 
merk.

Interesse in de effectiviteit van uw eigen uiting? Neem contact op met een van onze 
accountmanagers voor meer informatie. 

Kijkrichting beïnvloeden.

De vlam verwijst naar 
merknaam en logo.

Vaste herkenbare kleur 
en opmaak.

TIPS & TRICS:



Floorboards zijn vloerstickers van hoogwaardige kwaliteit, die direct 
voor het schap van het geadverteerde product worden geplaatst. 
 
Voor het schap bepaalt de consument wat zijn definitieve 
merkkeuze wordt. Floorboards zijn dan de allerlaatste 
reminder voor de consument en kunnen doorslaggevend 
zijn bij deze keuze.

Er zijn 286 supermarkten met Floorboards in het netwerk 
van Centercom Supermarkten.

FLOORBOARDS

Supermarkten met Floorboards 



De Floorboards van Centercom bieden veel ruimte voor creativiteit, 
wat ervoor zorgt dat de boodschap nog meer opvalt. 

Zij kunnen in iedere gewenste vorm worden opgemaakt. Denk aan een contour gesneden 
afbeelding, maak gebruik van een 3D effect of maak van de winkelvloer een interactief 
speelveld en leid de consument rechtstreeks naar het productschap. 

CREATIE



Retailsigns en Floorboards kunnen ook gezamenlijk ingezet worden. 
Ze hebben een versterkende werking op elkaar. 

De gezamenlijke inzet zorgt er voor dat de boodschap gedurende de hele winkelervaring 
zichtbaar is. Boodschappers komen in aanraking met het merk bij de ingang van de supermarkt 
en vervolgens ook nog een keer als zij voor het schap staan. De boodschap wordt vaker en 
door meer mensen gezien. Retailsigns en Floorboards begeleiden de consument in hun ‘path 
to purchase’. 

SYNERGIE

Retailsigns en Floorboards worden door boodschappers als 
zeer positief ervaren. Ze geven mensen inspiratie en hebben 
een positief effect op de aankleding van de winkel. 
Bron: Effectiviteitsstudie Retailsigns & Floorboards, Popai Benelux

FACTS & FIGURES



Retailsignspakket Floorboardspakket Supermarkten
Combipakket 

Aantal Retailsigns 875 - 875

Aantal Floorboards - 286 286

Aantal Supermarkten 460 286 476

Campagneduur 1 week 2 weken 1 week Retailsigns
 2 weken Floorboards

Netto bereik (MV 13-75)* 1.919.835 923.000 2.451.135

Gemiddelde contactfrequentie 4,2 - -

Kosten € 56.875,- € 22.880,- € 65.000,-

Productiekosten Floorboards € 2.860,- € 2.860,-

PAKKETTEN

* Bron: Cafas, database 20.1
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