
ZO BEREID JE 
JOUW BEDRIJF 
VOOR OM TE 

WINNEN  TIJDENS 
BLACK FRIDAY



INHOUDSOPGAVE

Black Friday is hot en elke ondernemer wilt een  

graantje meepikken. Het fenomeen is recent 

overgewaaid vanuit de Verenigde Staten naar Europa 

en razendsnel gegroeid. Maar hoe kun je er als 

ondernemer het beste aan meedoen?

Om succesvol te zijn, heb je een waterdicht plan nodig. 

Je moet goede deals aanbieden, je marketingmaterialen 

inkopen, je klanten inlichten en zorgen dat je eruit 

springt ten opzichte van de concurrentie. Een hoop 

te doen dus, maar vrees niet. Wij zijn hier om je voor 

te bereiden. Dit E-book zal je helpen om tijdens Black 

Friday te winnen.

De waarde van Black Friday

Meest voorkomende aanbiedingen

Zo creëer je bewustzijn met drukwerk

Laat je bedrijf opvallen

Inspiratie

Aan de slag!

INLEIDING



DE WAARDE VAN 
BLACK FRIDAY

Black Friday is niet langer alleen in Amerika razend populair. 

De laatste paar jaren spreidde het winkelvirus razendsnel door 

Europa, waarmee het een van de belangrijkste dagen in het 

jaar werd voor retailers.

Black Friday is een Amerikaanse feestdag waarop bedrijven 

goede deals aanbieden. Het kreeg zijn toepasselijke naam 

dankzij de chaos die op de dag ontstond, het veroorzaakte 

zelfs verkeersongelukken. Voor ondernemers kan Black Friday 

snel omgetoverd worden tot Bright Friday, zo lang ze goed 

voorbereid zijn.

Criteo onderzocht de groei van de verkoopcijfers op Black Friday 

voor 11 Europese landen (Oostenrijk, België, Denemarken, 

Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Spanje, Zweden, 

Zwitserland, en het Verenigd Koninkrijk). Die groei bleek enorm. 

In Frankrijk groeide het bijvoorbeeld uit tot boven 200% op 

Black Friday in 2017, dubbel het aantal van 2016. Nu bieden 

meer dan 75% van de verkopers in het Verenigd Koninkrijk een 

vorm van Black Friday promoties aan.

Bereid je als ondernemer dus goed voor! Je winkel is wellicht 

klein, maar dat betekent niet dat je niet mee kunt doen. Maak 

gebruik van de mogelijkheid om je bedrijf een boost te geven 

door topdeals aan te bieden aan je klanten!



We krijgen deze vraag elk jaar: “Gaan mijn Black Friday 

promoties mijn opbrengst tijdens de Kerstperiode niet 

verpesten?” Het antwoord hierop is eenvoudig: nee. 

Het is aan de ene kant waar dat 1 op de 5 klanten hun 

Kerstcadeautjes op Black Friday kopen. Maar onderzoek 

laat zien dat het grootste gedeelte van deze uitgaven gaat 

niet naar cadeautjes, maar dingen wie we voor onszelf 

kopen. 42% van de winkelaars weten dan ook al wat ze 

willen kopen ver voordat het Black Friday is. Ze hebben 

dan iets op hun verlanglijstje en wachten tot Black Friday 

om het met een goede korting te kopen.

 MAAR 
IK HEB AL 

MARKETING-
ACTIVITEITEN 
VOOR KERST 
GEPLAND…

https://www.pwc.co.uk/industries/retail-consumer/insights/black-friday-cyber-monday.html?utm_source=ebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=blackfriday


Eén ding is helder tijdens Black Friday, het draait voor de 

klant vaak om het scoren van een topaanbieding. Maar  

aanbiedingen heb je in verschillende soorten en maten.  

Dit zijn de meest gebruikte aanbiedingen.

Een deal per uur

Laat klanten steeds terugkomen voor meer met een ‘deal per 

uur’ campagne. Geef elk uur een nieuwe aanbieding bovenop 

je normale Black Friday kortingen om klanten naar je winkel 

te trekken. Deze marketingstrategie vraagt om zorgvuldige 

planning en executie van je promotie en een steengoede 

klantenservice. De return on investment die het kan brengen is 

het waard.

Plaats een roll-up banner of een reclamebord voor je winkel 

met het schema van de ‘deal per uur’ actie. Je kunt ze ook 

informeren via social media.

Het is gratis

Eén van de populairste Black Friday promotie ideeën is het 

weggeven van gepersonaliseerde cadeaus aan klanten.  

Klanten zullen een aantrekkelijk relatiegeschenk zeker 

waarderen, of het nu gaat om een shotglas of een notitieblok. 

Dit soort kleine gebaren kunnen iemand die twijfelt omtoveren 

tot een loyale klant.

Relatiegeschenken kunnen mensen een speciaal gevoel geven. 

Je kunt ze geven als een leuke giveaway wanneer klanten in je 

winkel komen.

MEEST 
VOORKOMENDE 
AANBIEDINGEN

https://www.helloprint.be/rollupbanners-bedrukken?utm_source=ebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=blackfriday
https://www.helloprint.be/reclamebord?utm_source=ebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=blackfriday
https://www.helloprint.be/shotglazen?utm_source=ebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=blackfriday
https://www.helloprint.be/notitieblokken?utm_source=ebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=blackfriday


            RELATIE-
GESCHENKEN 

KUNNEN MENSEN 
EEN SPECIAAL 

    GEVOEL GEVEN



Krijg meer voor minder

Trek klanten met een “Koop 1, Krijg X” Black Friday deal. Klanten 

kunnen slecht nee zeggen tegen zo’n soort Black Friday deal, 

aangezien het ze de mogelijkheid geeft om meer te krijgen 

voor minder. Dit is de perfecte manier om van een overschot 

aan producten af te komen, terwijl je toch je omzet een boost 

geeft.

Alles in een bundel

Steeds populairder: de bundelverkoop. Als jouw bedrijf een 

assortiment aan verscheidene producten heeft, kun je deze 

samenbundelen als een leuk Black Friday pakket. Dit soort 

bundels zijn de perfecte oplossing voor klanten die niet weten 

wat ze hun geliefden moeten geven.

Ga een stap verder door bundels te maken voor specifieke 

klantgroepen. Bijvoorbeeld: als je een snoepwinkel hebt, 

kun je leuke pakketjes maken voor singles, koppels en 

chocoladeliefhebbers. Vergeet niet om een leuke kaart toe te 

voegen waar klanten iets in kunnen schrijven.

Houd het mysterieus 

Een klein beetje mysterie rondom jouw Black Friday campagne 

kan ervoor zorgen dat je klanten nieuwsgierig worden. Een 

manier om dit te bewerkstelligen is door kraskaarten aan te 

bieden, waarmee klanten leuke aanbiedingen kunnen winnen. 

Dit maakt de shopervaring voor de klant erg memorabel.

Alleen voor jou

Zorg voor je loyale klanten tijdens de drukste dag van het 

jaar voor alle shoppers. Bied exclusieve VIP kortingen aan 

voor klanten die je al lang trouw zijn tijdens het Black Friday 

weekend. Dit zorgt voor nog trouwere klanten, terwijl je ook  

je dankbaarheid kunt tonen voor hun loyaliteit.

https://www.helloprint.be/wenskaarten?utm_source=ebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=blackfriday


Informeer je bestaande klanten

Het is cruciaal om je bestaande klanten te informeren dat jouw 

bedrijf de place to be is tijdens Black Friday. Deze klanten zijn 

namelijk erg waardevol, aangezien ze alles al over je weten. Het 

enige wat je ze hoeft te vertellen is dat je een mooie aanbieding 

voor ze hebt. Overtuigd van je product zijn ze al.

Dit is hoe je ervoor zorgt dat jouw klanten weten van je Black 

Friday campagne:

Stuur je klanten een kaartje

Als je contactgegevens van je klanten hebt, kan het erg goed 

werken om een ouderwets kaartje te sturen. Waar e-mail 

nieuwsbrieven vaak worden verwijderd voor ze worden geopend, 

kan een persoonlijke kaartje nog steeds erg effectief zijn.

Shop now

ZO CREËER JE 
BEWUSTZIJN  
MET DRUKWERK

https://www.helloprint.be/wenskaarten?utm_source=ebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=blackfriday


Deel flyers uit

Deel flyers uit op straat of aan klanten nadat ze van je 

kopen. Je kunt het overwegen om een kortingscode aan 

de flyer toe te voegen, zodat klanten die naar je winkel 

komen extra korting kunnen krijgen op Black Friday.

Shop now

https://www.helloprint.be/flyers?utm_source=ebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=blackfriday


Hang posters op

Posters zijn perfect voor het aankondigen van eenmalige 

evenementen, zoals een sale tijdens Black Friday. Ze zijn 

goed voor het informeren van klanten over de belangrijkste 

informatie over jouw campagne, terwijl het ze ook gelijk kennis 

laat maken met jouw merk en product(en). Je kunt ze op je 

winkelruit of achter de kassa hangen, de plekken waar de kans 

het grootst is dat je klanten de poster zullen zien.

Shop now

https://www.helloprint.be/posters-bedrukken?utm_source=ebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=blackfriday


Tijdens Black Friday zal een groot aantal potentiële klanten 

de straat op gaan om naar de beste deals te speuren. Het is 

daarom cruciaal dat jouw zaak opvalt en dat het duidelijk is 

dat je meedoet aan Black Friday. Al je concurrenten zullen 

ook hard hun best doen om op te vallen, dus daar moet je 

iets tegenover zetten. Black Friday is de dag waar over de top  

standaard wordt.

 

Dit zijn de producten die je kunt overwegen om je winkel te 

versieren voor Black Friday.

Stickers op rol Papieren tassen Strandvlaggen

Kartonnen 
Reclameborden

Ballonnen

Raamstickers

Shop now Shop now

Shop now Shop nowShop now Shop now

LAAT JE BEDRIJF 
OPVALLEN

https://www.helloprint.be/kartonnenbord?utm_source=ebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=blackfriday
https://www.helloprint.be/raamstickers?utm_source=ebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=blackfriday
https://www.helloprint.be/beachvlaggen?utm_source=ebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=blackfriday
https://www.helloprint.be/ballonnen?utm_source=ebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=blackfriday
https://www.helloprint.be/pvcstickersoprol?utm_source=ebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=blackfriday
https://www.helloprint.be/krafttassenzonderrib-ecru-24x12x31cm-oneside-1colour-150-days9?view=cat-sku?utm_source=ebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=blackfriday


INSPIRATIE
Vind de inspiratie die je nodig hebt 

voor het organiseren van jouw eigen 

campagne met deze 5 steengoede  

Black Friday campagnes.



VOOR EEN 
GOED DOEL
Wat is een betere manier om het feestseizoen te starten dan 

door een goed doel te steunen? In plaats van concentreren op 

het verhogen van de opbrengst door kortingen en aanbiedingen, 

komen veel merken met Black Friday campagnes om goede 

doelen te helpen. Deze Black Friday strategie verbetert niet 

alleen de reputatie van je merk, het maakt de wereld wellicht 

ook een betere plek.

Het kledingmerk Patagonia organiseerde een van de beste 

Black Friday campagnes voor een goed doel die wij zagen. 

Patagonia staat al bekend om het opkomen voor milieubehoud. 

Ze doneren al aan 1% for the Planet, een non-profit organisatie 

die leden aanmoedigt 1% van hun jaarlijkse opbrengst bij te 

dragen aan milieuorganisaties.

Patagonia pakte nog groter uit met hun Black Friday 

advertentiecampagne, waarin ze hun 100% for the Planet 

campagne aankondigde. Hiervoor zouden ze 100% van 

de opbrengsten tijdens Black Friday aan goede doelen en 

organisaties geven om een bijdrage te leveren aan het 

verbeteren van het milieu.

Tot verbazing van Patagonia zelf bracht deze Black Friday 

campagne meer dan 10 miljoen dollar op, in plaats van de 

verwachte twee miljoen. Deze Black Friday marketingstrategie 

laat zien dat klanten graag wat extra betalen als ze weten dat 

het gebruikt wordt om de wereld een betere plek te maken.



NET EEN 
BEETJE ANDERS

Sommige merken zijn niet bang om iets anders te doen met 

hun Black Friday marketingstrategie. In plaats van alleen de 

prijzen te verlagen komen ze met andere ideeën.

Met dit in het achterhoofd besloot boekenwinkel Barnes & 

Noble een campagne te starten, wat resulteerde in hun meest 

succesvolle Black Friday campagne tot nu toe. Ze versierden 

meer dan een half miljoen boeken met handtekeningen van 

schrijvers als onderdeel van hun campagne. Klanten namen 

deze kans om een exemplaar van hun favoriete boek te scoren 

als cadeau voor henzelf of hun dierbaren.

De Black Friday marketingstrategie van Barnes & Noble toont 

aan dat je niet bang hoeft zijn voor een unieke aanpak als 

het gaat om promoties. Aanbiedingen en kortingen zijn een 

populaire strategie, maar het is het belangrijkste om een 

campagne te creëren die waarde heeft voor je klanten. En dat 

kan ook anders.



HOUD STAND
Hoewel veel mensen van Black Friday en de bijbehorende 

aanbiedingen en kortingen houden, heeft het hier en daar een 

negatieve reputatie gekregen. Sommige mensen, waaronder 

ondernemers, zijn moe van de overvolle winkels en de sfeer die 

het soms met zich meebrengt.

Merken zoals Hiut Denim, een klein maar geliefd Jeansmerk 

uit Wales, stond daarom op tegen Black Friday met een anti-

Black Friday campagne genaamd Buy Less, Buy Better, ofwel 

Koop Minder, Koop Beter. Ze sloten hun webshop gedurende 

Black Friday en boycotte zo de feestdag. De eigenaren van Hiut 

Denim geloven dat kleine bedrijven zoals die van hen al eerlijke 

prijzen aanbieden. Ze geven aan dat ze geloven dat Black Friday 

een wedstrijd is om te zien wie het goedkoopst kan zijn en dat 

het ongezond consumentisme aanmoedigt.

Veel klanten steunden Hiut Denims’ campagne. Door hun 

campagne werd het merk zelfs bekend onder nieuwe groepen 

mensen. Dit laat zien dat je altijd trouw moet blijven aan je eigen 

waarden, zelfs als dit betekent dat je tegen de norm in gaat.



MAAK HET 
MAKKELIJK
Iedereen weet al dat je als klant topaanbiedingen kunt scoren 

tijdens Black Friday. Zorg daarom dat je je focust op iets wat 

echt alleen jij kunt bieden aan je klanten.

Amazon maakte een reclame waar de smartphone van een 

kantoormedewerker een melding gaf over een Black Friday 

deal van het bedrijf. De slogan voor de reclame is “Laat de 

deals naar je toe komen”.

Amazon legt de focus op het gemak wat klanten kunnen ervaren 

als ze gebruik maken van Amazon’s producten en diensten op 

de feestdag. Klanten hoeven niet naar de beste deals te zoeken 

op hun website, het komt als vanzelf naar ze toe door gebruik 

van automatische meldingen.

https://youtu.be/88Eynq2pEuc?utm_source=ebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=blackfriday


MEER IS… MEER?
Ooit een Black Friday idee gehoord dat gek klinkt maar stiekem 

toch zomaar zou kunnen werken? Veel merken zijn bereid de 

gok te wagen. Neem bijvoorbeeld het bedrijf Cards Against 

Humanity. Het merk staat bekend om zijn soms wat wilde 

humor.

 

In 2013 zorgde Cards Against Humanity voor een oproer toen 

ze hun prijzen verhoogden met 5 dollar als onderdeel van hun 

Black Friday promotie. Veel mensen zouden zo’n zet gestoord 

noemen. Het bedrijf slaagde er echter in om meer spellen dan 

normaal gesproken te verkopen, ondanks de prijsverhoging.

Sommige Black Friday ideeën kunnen in het begin erg gek zijn. 

Maar met de juiste strategie, voorbereiding, en executie kan 

zo’n gek idee juist in je voordeel werken.

Met zoveel bedrijven die hun aanbiedingen promoten moet 

je de kans pakken om creatief te zijn met jouw Black Friday 

marketingstrategie. Je kan online en offline tools gebruiken, 

zoals flyers, borden, en social media. Wees niet bang om tegen 

de norm in te gaan! Creatieve Black Friday advertenties geven 

je een grotere kans om jouw zichtbaarheid te vergroten en om 

jouw verkoop doelen te behalen.

https://www.helloprint.be/black-friday?utm_source=ebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=blackfriday
https://www.helloprint.be/flyers?utm_source=ebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=blackfriday
https://www.helloprint.be/reclamebord?utm_source=ebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=blackfriday


AAN DE SLAG!
Dus, ben jij al klaar om je Black Friday acties te promoten? Top. We hebben de waarde 

van Black Friday besproken, de meest voorkomende deals doorgenomen, uitgelegd hoe 

je de aandacht trekt en wat inspirerende voorbeelden uitgelicht.

Maar om het proces nog iets gemakkelijker voor je te maken, hebben we speciale Black 

Friday kits gemaakt. Deze kits zitten met vol met promotiemateriaal die je kunt gebruiken 

om jouw Black Friday een groot succes te maken.

Starter Professional Premium

Shop now Shop now Shop now

https://www.helloprint.be/black-friday?utm_source=ebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=blackfriday
https://www.helloprint.be/black-friday?utm_source=ebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=blackfriday
https://www.helloprint.be/black-friday?utm_source=ebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=blackfriday



