
 

 

GAMMA heeft meest interessante folder 
 

Rotterdam 25 juni 2010 -  De folder van GAMMA is de meest interessant van a lle folders binnen het segment DHZ en 

tuin (18%). De Nederlandse consument waardeert de f older voornamelijk vanwege de goede acties en de 

overzichtelijkheid van de folder. Daarnaast draagt ook de hoge verspreidingsfrequentie en grote oplage  van de folder 

bij aan de hoge populariteit van de folder. Andere interessante folders zijn volgens de consument van Intratuin en 

Praxis (beide 10%). Meer dan de helft van de Nederl anders bekijkt regelmatig folders van bouwmarkten e n tuincentra. 

Dit en meer blijkt uit het WoonOmnibus onderzoek va n USP Marketing Consultancy onder ruim 500 

woonconsumenten dat is uitgevoerd in juni. 

 

Folders bouwmarkten goed bekeken 

Van de Nederlandse consumenten geeft 62% aan de folders van bouwmarkten regelmatig te bekijken. De meest interessante 

folder binnen het segment DHZ en tuin is die van GAMMA. Zowel 18% van de mannen als van de vrouwen vindt deze folder 

het meest interessant. Bij de vrouwen neemt de folder van de Intratuin de tweede plek in als meest interessante folder (11%). 

De Nederlandse man vindt de folders van Karwei en Praxis (beide 9%) echter net iets vaker het meest interessant dan de 

folder van Intratuin (8%). De redenen waarom men de GAMMA folder het meest interessant vindt, is vanwege de interessante 

aanbiedingen en de overzichtelijkheid van de folder. De GAMMA folder wordt tevens het meest regelmatig verspreid en heeft 

bovendien de hoogste oplage. De mate waarin folders worden verspreid is bepalend voor het aantal consumenten dat de 

folder leest en dus is ook de kans groter dat er meer consumenten zijn die een folder als “het meest interessant” betitelen. Wat 

verder opvalt, is dat één derde van de Nederlanders geen uitgesproken voorkeur heeft voor een folder. Een mogelijke oorzaak 

hiervoor zou kunnen zijn dat de bouwmarkt folders weinig onderscheidend zijn. Er worden vaak dezelfde type producten 

getoond en de wijze van communicatie in de folders is veelal actiegericht. 

 

Welke folder in de categorie 'Doe -het -zelf en tuin' vindt u het meest interessant?  

 Man Vrouw  

GAMMA 18% 18% 

Intratuin 8% 11% 

Praxis 9% 10% 

KARWEI 9% 9% 

Hornbach 5% 5% 

Boerenbond 2% 2% 

Formido 0% 3% 

Welkoop 1% 2% 

Tuincentrum Overvecht 1% 1% 

Doeland 1% 0% 

Hubo 0% 1% 

Geen voorkeur 32% 29% 

Weet niet / Geen mening 12% 9% 
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Tuinmeubilair momenteel populair 

Aan de consumenten die de folders regelmatig bekijken is ook gevraagd naar welke productgroepen men dan voornamelijk 

kijkt. Omdat het onderzoek in juni heeft plaats gevonden ligt het voor de hand dat producten die men buiten kan gebruiken veel 

interesse wekken. Tuinmeubilair is dan ook het meest genoemd (30%). Daarnaast heeft men in de folders ook veel interesse in 

de productcategorieën verlichting (29%) en verf (24%). 
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WoonOmnibus 

In de rapportage van de WoonOmnibus zijn deze en meer interessante resultaten uit het onderzoek terug te vinden. De 

WoonOmnibus behandelt maandelijks een thema dat samenhangt met het klusgedrag en de woninginrichting van Nederlandse 

consumenten. Fabrikanten, handelaren en brancheorganisaties hebben ook de mogelijkheid om binnen deze thema’s vragen 

mee te laten lopen in het onderzoek. 

Andere vragen die onder meer in de WoonOmnibus van juni worden beantwoord, zijn: 

- Waarom worden de folders bekeken? 

- Inspireren de bouwmarkt folders de consument? 

- In hoeverre worden de bouwmarkt folders gebruikt ter oriëntatie? 

- Zijn de bouwmarkt folders voldoende onderscheidend? 

- Activeren de bouwmarkt folders de consument om naar de bouwmarkt te gaan? 

 

Indien u de rapportage van juni kosteloos wil ontvangen neem dan contact op met: 

USP Marketing Consultancy 

drs. Reinier Zuydgeest 

Telefoon: 010-2066900 

E-mail: zuydgeest@usp-mc.nl 

Internet : www.usp-mc.nl 

 

Technische verantwoording 

De vraagstellingen die ten grondslag liggen aan dit artikel zijn als volgt geweest: 

- Welke folder in de categorie 'Doe-het-zelf en tuin' vindt u het meest interessant om te bekijken? 

- Waarom vindt u deze folder het meest interessant? 

- Welke productgroepen bekijkt u het meest in de folder(s) in de categorie 'Doe-het-zelf en tuin'? 

- Nu volgen een aantal stellingen over de folders die door bouwmarktketens zoals Gamma, Praxis, Formido en 

Hornbach worden verspreid. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met deze stelling? Ik bekijk de folders van 

de bouwmarkten regelmatig. 

 

De WoonOmnibus is in juni uitgevoerd onder 497 consumenten. Resultaten zijn gewogen naar regio en geslacht. 

 

 


