
HONEYSPOT
FIND THE PLACE TO BEE

Alles voor een Direct-Mail campagne van je Delivery diensten 
Delivery is voor horeca nu hoofdzaak geworden. Maar weet jij welke 
adressen allemaal binnen jouw aanrijtijden vallen? En weten de 
mensen die daar wonen dat jij jouw producten bij hen komt bezorgen?

Honeyspot Location Matching geeft jou alle informatie voor een zeer 
gerichte direct-mail campagne die jouw bezorgdiensten een boost 
geven.

Vier Pasen thuis en laat Lunchroom Het Gouden 
Ei uw ontbijt bezorgen op 12 en 13 april* ! 

Bijvoorbeeld:

Engels ontbijt (€ 25 
voor 4 pers.):
• Koffie
• Jus d’orange
• Gesneden vers 

fruit
• Gebakken ei
• Gebakken spek
• Toast
• Boter
• Jam

Frans ontbijt (€ 18 
voor 4 pers):
• Koffie
• Jus d’oragne
• Gesenden vers 

fruit
• Croissant
• Pain au Chocolat
• Boter
• Jam

Kijk op
www.placetobee.nl
voor onze hele
menukaart!

Prijzen voor 4 
personen, inclusief 
bezorging op 
vertoon van deze 
kaart

*en ook op alle andere dagen!

ENJOY RESTAURANT 
LUXURY AT HOME!

BAKED FISH FILLLED 
WITH LEMON, 
ROSEMARIN AND 
GARLIC, SERVED 
WITH FRIES AND 
BOTTLE OF 2016 
CHARDONNAY

VISIT OUR WEBSITE 
FOR ALL OUR PLATES, 
STARTERS AND 
DESERTS

€ 45,- FOR 2 PEOPLE 
INCLUDING WINE 
AND DELIVERY 

Voor horeca in Leiden en 

omgeving nu met 50% korting –

al voor € 275,-!

Je verzorgingsgebied op 
kaart met alle kenmerken 
van bewoners: inkomens, 
leeftijden, 
migratieachtergrond en 
gezinssamenstelling. Nu 
weet je precies waar je 
doelgroep woont.

Excelbestand met alle adressen, waaruit 
je kan selecteren op basis van 
bewonerskenmerken. Daarmee 
selecteer alleen die adressen die het 
meest kansrijk zijn voor jou.

Optioneel produceren wij 2-zijdig 
gedrukte A5 kaarten, die we zelfs voor je 
kunnen versturen. 
Al jouw relevante klanten weten nu wat 
jij te bieden hebt en jij kunt je gaan 
richten op de bezorging van je 
bestellingen!

Aan de bewoners van
Domela Nieuwenhuislaan 2
2314 ES  Leiden

Port 
betaald
Leiden

HONEYSPOT
FIND THE PLACE TO BEE

Ontwikkeld door Honeyspot Location Matching  
info@honeyspot.nl | www.honeyspot.nl

GRILL RESTAURANT JOHN’s BARN
BREESTRAAT 14 | LEIDEN

Info@placetobee.nl
www.placetobee.nl

Neem telefonisch contact op via 06-53504047, mail via info@honeyspot.nl of surf naar www.honeyspot.nl

http://honeyspot.nl
http://www.honeyspot.nl/


HONEYSPOT
FIND THE PLACE TO BEE

Wij kunnen álles voor je doen, maar we helpen je ook graag 
met alleen de informatie die je nodig hebt om het zelf te doen! 

Neem telefonisch contact op via 06-53504047, mail via info@honeyspot.nl of surf naar www.honeyspot.nl

Optie 1:
Alle informatie die je nodig 

hebt voor € 550,-

Optie 2:
Alle informatie die je nodig 

én de briefkaarten die je 
zelf kan bezorgen vanaf

€ 1250,-
(bij 5000 stuks)

Optie 3:
In één keer klaar voor

€ 2670,-
(bij 5000 stuks)

5000 kaarten 10.000 kaarten 25.000 kaarten

Optie 1: Informatie € 550 € 550 € 550

Optie 2: informatie en briefkaarten € 1250 € 1550 € 2150

Optie 3: Informatie, briefkaarten en verzending € 2670 € 4390 € 9250

• Wij leveren alle relevante in 
formatie voor een een direct-mail 
campagne 

• Wij produceren en versturen de 
briefkaarten op basis van jouw 
ontwerp

• Jij richt je volledig op de 
binnenkomende bestellingen 

• Wij leveren alle relevante in 
formatie voor een een direct-mail 
campagne 

• Wij leveren jou de briefkaarten 
op basis van jouw ontwerp

• Je verzorgt zelf de bezorging en 
richt je op de binnenkomende 
bestellingen 

• Wij leveren alle relevante in 
formatie voor een een direct-mail 
campagne 

• Je verzorgt zelf je briefkaarten, 
de bezorging en richt je op de 
binnenkomende bestellingen 

Voor horeca in Leiden en 

omgeving Optie 1 voor € 275,-!

http://honeyspot.nl
http://www.honeyspot.nl/

