


SAMPLING AT HOME
THINK BIG, ACT 

BIGGER
Komt uw merk ook graag bij de 
mensen thuis? Dan is dit de ultieme 
kans! 

Juice Promotions biedt in 
samenwerking met PostNL 
SAMPLING AT HOME.

Uw productsample letterlijk in 
handen van de consument. Thuis, 
achter de voordeur! Een uniek en 
ijzersterk contact en een directe link 
met het gebruiksmoment. 



Extra@Home van PostNL levert grote en uitdagende producten aan huis. 
Denk aan XL meubels, keukenapparatuur, koelkasten en ander wit- en 
bruingoed, video- en audio apparatuur. Zelfs complete inrichtingen worden 
door Extra@Home bij consumenten thuis geleverd en geïnstalleerd. 

Extra@Home levert en installeert voor webwinkels en platformen als 
BOL.com, made.com, Karwei en Gamma)

De teams van Extra@Home zijn technisch uiterst vakbekwaam en worden 
voortdurend getraind voor deze job. Zij willen dat iedere klant een meer 
dan tevreden gevoel overhoudt aan de levering en installatie. Zij bouwen in 
de tijd dat zij bij de klant thuis aanwezig zijn snel een goede band op. En 
daar profiteert uw merk van. 

Een exclusief sampling kanaal
J.u.i.c.e. promotions biedt exclusief met PostNL Extra@Home als sampling 
kanaal voor merken die graag thuiskomen. 

LEVEREN, INSTALLEREN & 
SAMPLEN



SAMPLING VIA 
EXTRA@HOME
Na levering en installatie overhandigt de Extra@Home installateur uw 
sample aan de klant en vertelt over de voordelen van uw product. 
Wij briefen en trainen de mensen van extra@home uitvoerig, hiermee 
waarborgen we een kwalitatief hoogstaande productcommunicatie. 
Het moment is perfect omdat de consument net is geholpen. Dit is extra. 

Uit data analyse blijkt zelfs dat klanten die een sample ontvingen maar 
liefst 24% meer tevreden waren over de complete service en installatie. 
Meer dan 75% van de consumenten geeft zelfs aan het product naar 
aanleiding van de samplingcampagne te gaan kopen. 

Het samplemoment wordt daarmee als zeer positief ervaren. De klant 
heeft de tijd en koppelt uw product en merk aan een beleving. 

JOIN US!



Campagneperiode: in overleg
Segmentatie productgroep: mogelijk

Aantal samples: in overleg
€ per sample: vanaf € 0,35 *

Type sample 
- full size of sample sized CE verpakkingen
- geen losse flyers of mini samples
- merkenhuis combinaties zijn mogelijk

Type product 
Relevantie is key. Wasmiddellen bij een wasmachine, iets lekkers bij een 
nieuwe meubel, een maaltijd voor het gezin bij keukenapparatuur. Maak 
gebruik van het moment en de beleving. Anders dan bij high volume 
sampling heeft u hier de mogelijkheid om echt uit te pakken! 

Briefing communicatie
In overleg stelt Juice een briefing op en zorgt voor gedegen training.

Evaluatie
Dataset wordt in overleg en met in acht houding van de AVG opgesteld.

*ex BTW, levering op distributiepunten PostNL, eventuele handling- of 
ompakkosten, prijs afhankelijk van volume

FACTSHEET



MEER
INFORMATIE

Meer informatie over SAMPLING AT 
HOME krijg je bij:

J.u.i.c.e. promotions
Robin Poppelier 

robinpoppelier@juicepromotions.nl
+31 6 148 17 845 

mailto:robinpoppelier@juicepromotions.nl

