
 

 
 

Draaiboek  

Auping Voorjaarsactie 

 

15% voordeel op alle Auping (top)matrassen.  

Actieperiode: 10 maart 2018 t/m 08 april 2018 

 



 

 

Auping Voorjaarsactie 

15% op alle Auping (top)matrassen 

 

Op 10 maart a.s. start de Auping Voorjaarsactie. Hierbij krijgt de consument 15% 

voordeel op alle Auping matrassen en toppers. De Voorjaarsactie volgt de 

themacampagne ‘Uniek als jezelf’ op, met als pay-off:  

 

Jij bent uniek, jouw Auping matras ook 

 

De Voorjaarsactie wordt onder de aandacht gebracht op de radio, in dagbladen, in de 

huis-aan-huis-folders, online en natuurlijk ook in de winkel. De topshots van onze 

matrassen vormen gedurende de Voorjaarsactie het campagnebeeld en sluiten aan bij 

het thema. Deze beelden zijn te vinden op alle communicatie-uitingen in het kader van 

de Voorjaarsactie. 

 

 

Vertrekpunt: 

Auping gelooft niet in het ‘One size fits all’ concept. Iedereen is uniek, dus daar hoort een 

unieke matras bij. Passend bij jouw persoonlijke voorkeur. Bij Auping vind je de matras 

die perfect bij je past. Nu tijdelijk met 15% voordeel op alle matrassen en toppers. 

 

Actie 

Tussen 10 maart en 8 april 2018 krijgt de consument 15% voordeel op alle Auping 

matrassen en toppers.  
Zie bijlage 1 voor de actievoorwaarden voor dealers. 
Zie bijlage 2 voor de actievoorwaarden voor consumenten 

 

Communicatie 

De actie zal ondersteund worden met: 

 

Radiocampagne 

Om de Voorjaarsactie bij een groot publiek onder de 

aandacht te brengen, zetten we een radiocampagne in 

tussen: 

 

- 8-3 t/m 16-3 

- 26-3 t/m 8-4 (Laatste week) 

 

 

 

 

 

Onze spot is te horen op de zenders: BNR, Sublime FM, Classic FM, NPO 2, radio 538, Q-

music en Skyradio. 

 

 

Wilt u de spot graag zelf inzetten op een lokale zender? Dan kunt u het materiaal 

opvragen bij de afdeling Dealer Support: dealersupport@auping.nl 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dealersupport@auping.nl


Online 

Er zal voor Social Media een campagne opgezet worden en wordt er op diverse manieren 

online geadverteerd. 

 

Online banners 

De 3 oude bannerformaten zijn vervangen met geanimeerde Display bannersets. De 

banners zijn ontwikkeld in de populairste formaten op desktop en mobile, nl. 360x360, 

320x100, 300x250 pixels, zodat u zelf geen banners meer hoeft te laten ontwikkelen 

door een bureau.  

 

U kunt de banners bijvoorbeeld inzetten op lokale websites, zoals Indebuurt.nl en De 

Gelderlander. Ook kunt u ervoor kiezen om de banners in te zetten met zogenaamde 

locatie targeting, zodat de banners alleen worden vertoond in uw stad of regio. Wij 

adviseren u om dit op te nemen met uw online medewerker of extern bureau.  

 

Voorbeeld posts voor Facebook en Instagram  

We bieden nu ook teksten en visuals aan voor Facebook in de formaten ‘linkpreview 

post’, ‘page post ad’ en ‘omslagfoto’. Tevens bieden we een Instagram formaat aan. Van 

al deze beelden, behalve de omslagfoto, worden twee versies aangeboden.  

 

Alle banners zijn te downloaden via de Auping dealerapplicatie. 

 

Facebook linkpreview post 

Tekstvoorstel: 

• De juiste matras is op je lijf geschreven. Bezoek onze winkel en profiteer tot en met 8 

april van 15% voordeel op het complete matrassenassortiment. 

• Je hebt nog maar [X dagen] om te profiteren van 15% voordeel op het complete 

Auping matrassenassortiment. 

Koptekst onder visual: Welke matras past bij jou? 

Linkbeschrijving onder visual: Ontvang advies 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facebook page post 

Tekstvoorstel: 

• Vind een matras die perfect is afgestemd op jouw lichaam. Bezoek onze winkel en 

profiteer tot en met 8 april van 15% voordeel op het complete matrassenassortiment. 

• Je hebt nog maar [X dagen] om te profiteren van 15% voordeel op het complete 

Auping matrassenassortiment. 

 
 

Instagram post 

Tekstvoorstel: 

• Iedereen is uniek, daar hoort een unieke matras bij. Bezoek onze winkel en profiteer 

tot en met 8 april van 15% voordeel. #auping #aupingnightsbetterdays #matras 

• Iedereen is uniek, daar hoort een unieke matras bij. Je hebt nog maar [X dagen] om 

te profiteren van 15% voordeel op het complete matrassenassortiment. #auping 

#aupingnightsbetterdays #matras 

 

 

 

 

  



Dagbladadvertentie 

Tijdens de actieperiode adverteren we regionaal en landelijk met een gezamenlijke Plaza 

advertentie in De Persgroep (totaal), Promille Dagblad, NRC Weekend en Almere Deze 

week.  

 

We adverteren in de eerste en laatste week op de volgende data: 

- Zaterdag 10-3 (14-3 Almere Deze Week) 

- Zaterdag 31-3 (4-4 Almere Deze Week) 

 

Wij verzoeken u om op de genoemde data niet in dezelfde titels te adverteren. 

 

 

Dealeradvertenties 

Uiteraard bestaat er voor u de mogelijkheid om zelf advertenties te plaatsen. U kunt de 

advertenties (met uw gegevens) in verschillende formaten downloaden via de Auping 

dealerapplicatie op: www.aupingweb.nl. Deze advertenties zijn vanaf 1 maart 2018 

beschikbaar. 

  

Voor de Voorjaarsactie zijn de dealeradvertenties opgemaakt in de volgende formaten: 

130x194   - dealerblok 130x32 mm 

210x297 (A4)  - dealerblok 210x45 mm 

266x190 mm   - dealerblok 266x35 mm  

266x398 mm   - dealerblok 266x50 mm 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.aupingweb.nl/


 

 

Vrachtwagenstickers 

Vanaf de start van de actie op 10 maart zullen er 15 vrachtwagens in Nederland 

rondrijden, met daarop onderstaande actiesticker:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Winkelmateriaal rondom de actie 

U ontvangt op 09 maart POS-materialen om in en buiten uw winkel de aandacht te 

vestigen op de Voorjaarsactie. Deze periode loopt van 10 maart 2018 tot en met 08 april 

2018. We hebben goed nagedacht over welke beelden het beste aansluiten en waar we 

deze op de winkelvloer presenteren. Het is dus belangrijk dat u zorgdraagt voor de juiste 

presentatie op de winkelvloer. 

 

U ontvangt de volgende materialen: 

 

 

Instore Poster 

Formaten: A0, A1 of B1 

De instore poster kunt u presenteren op de bestaande positie(s) in uw winkel. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stoepbordposter 

Formaat A1, A0 

U kunt 2 posters A1 of A0 gebruiken in uw bestaande stoepbordhouder.  

Raamstickers 

Formaten: 596x966 mm en 792x1287 mm 

Voor bevestiging op een opvallende plek aan de buitenzijde van uw winkelraam. Pijl wijst 

omlaag 



Vloersticker 
Formaten 600 x 980   
Kies bij de ingang van de winkel een opvallende plek om de vloersticker te plaatsen. Pijl wijst 
omhoog.  
 

 
 

 

 

Laatste week sticker 
U heeft eerder de ‘laatste week’ sticker van ons ontvangen. Vanaf 31 maart mag deze 

weer naast het label geplakt worden. 

 

 
 

 
Prijsinsteekkaart 

Voor de voorjaarsactie is er een prijsinsteekkaart gemaakt. Plaats de prijsinsteekkaart in 

de houder bij het Auping bed/boxspring.  

 
 

 
 



Bijlage 1 - Actievoorwaarden Auping Voorjaarsactie 2018 

 

15% voordeel op Auping (top)matrassen 
 

• De looptijd van de actie is van zaterdag 10 maart tot en met zondag 8 april 2018. Orders 
die vóór maandag 5 maart 2018 en na dinsdag 10 april 2018 bij Auping binnenkomen 
worden niet (meer) volgens de actievoorwaarden in behandeling genomen. 

• In de actieperiode ontvangt de consument 15% voordeel op de bestelling van Auping 
matrassen en/of toppers. 

• Deze actie geldt alleen op orders die in de actieperiode geplaatst zijn. 

• De gezamenlijke bijdrage berekenen we als volgt: per actie-order ontvangt u van Auping 
7,5% voordeel op het inkoopbedrag netto exclusief BTW 

• Deze actie is geldig op alle matrastypen. Zowel voor de 1-persoons- als 2-

persoonsmatrassen, witte matrassen, gestoffeerde matrassen en topmatrassen.  
• De actie geldt uitsluitend voor commissie orders en niet voor inladingsorders. 
• Deze actie is niet geldig in combinatie met andere lopende Auping acties, echter is wel het 

hoogste voordeelbedrag van toepassing in het geval van de 10% combinatievoordeel op de 

bedmodellen. Dat wil zeggen 10% op de bedbodem, 10% op de omranding en 15% op de 
matras. 
 
Rekenvoorbeeld o.b.v. Complete Auping Essential, inclusief combinatievoordeel 
Essential omranding 180/210   € 840,- 

Spiraalbodem vlak 90/210   € 320,- 

Spiraalbodem vlak 90/210   € 320,- 

Matras Inizio 90/210 (vaste tijk)  € 545,- 

Matras Inizio 90/210 (vaste tijk)  € 545,- 

Totaal      € 2.570,- 

 

Combinatievoordeel 10%   - € 257,- 

Voorjaarsactie 5% extra voordeel matrassen - € 54,50 

Totaal   € 2.258,50,- (incl. 10% 
combinatievoordeel & 5% 
matrassenvoordeel) 

 

• Het actievoordeel wordt wel berekend bij de Original boxspring incl. combinatievoordeel. 
 

Rekenvoorbeeld Original boxspring, o.b.v. stofgroep A, inclusief combinatievoordeel 

Hoofdbord Dublin 180x95   € 395,- 

Vlakke boxspring 90/200   € 625,- 

Vlakke boxspring 90/200   € 625,- 

Gestoffeerde matras Comfort 90/200  € 595,- -15% = € 505,75 

Gestoffeerde matras Comfort 90/200  € 595,- -15% = € 505,75 

Topper Comfort 180/200   € 490,- -15% = € 416,50 

Totaal      € 3.073,- 

 

Combinatievoordeel    - € 400,- 

Totaal € 2.673,- (incl. € 400,- combinatievoordeel 

& 15% matrassenvoordeel)  

 

• Elektronisch bestellen is mogelijk; de actiekorting wordt dan automatisch verrekend. 
 

• Op de order dient vermeld te worden: Auping Voorjaarsactie + commissienaam.  
Als de commissienaam ontbreekt, kunnen wij het voordeel niet toekennen. 

 

• De communicatie gericht op de consument is toegestaan, maximaal 3 dagen voor aanvang 
van de actie. Dit betekent dat vanaf woensdag 7 maart 2018 gecommuniceerd mag worden 
in o.a. drukwerk, radio of online. Het eerder communiceren van de actie betekent 
uitsluiting van de actie en er zal geen actievoordeel worden toegekend. 

 



Bijlage 2 - Actievoorwaarden Voorjaarsactie 2018 Consument 

 

15% voordeel op alle Auping matrassen en toppers 
 

 
• Deze actie loopt van zaterdag 10 maart tot en met zondag 8 april 2018. 

 

• In de actieperiode ontvang je 15% voordeel op alle Auping matrassen, gestoffeerde 
matrassen en toppers. 
 

• De actie geldt alleen op bestellingen die in de actieperiode geplaatst worden. 
 

• De actie is van toepassing in Nederland. 

 

• Deze actie is niet geldig in combinatie met andere lopende Auping acties, echter: 
- geldt het actievoordeel wel bij de Original boxspring inclusief combinatievoordeel 
- geldt het hoogste voordeelbedrag bij de aankoop van een compleet bed met 10% 
combinatievoordeel. In dit geval krijg je 10% voordeel op de spiraalbodem en 

bedomranding en 15% op de matras(sen). 
 

• De actie geldt niet voor showmodellen. 
 

• De actie geldt niet voor het outlet aanbod. 
 

• Deze actie is een samenwerking tussen Auping en de Auping Plaza’s en Auping dealers. 
 

• Onder voorbehoud van wijzigingen. 

 

 


