Oproep aan de gemeente Amsterdam:

ZEG NEE TEGEN DE JA/JA-STICKER!
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De werk gelegen heid onder jon geren
en ouderen heeft de laa tste
ja ren zwaa r onder druk gestaan.
Veranderin g van het huidige goed
werkende stickersysteem zal hierop
een grote n ega tieve in vloed hebben.
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HANS ANDERS

Met de folder maken wij het onze klanten
makkelijk: al onze beste acties voor brillen,
lenzen en hoortoestellen vallen letterlijk op de
mat. Dat dit wordt gewaardeerd merk ik iedere
dag opnieuw in mijn winkel.
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De gemeente Amsterdam
realiseert zich onvoldoende wat
de gevolgen zijn in termen
van omzet, werkgelegenheid
en voordeel voor consumenten.

Folders zijn bewezen
effectief en duurzaam. De
inwoners en winkeliers van
Amsterdam doen er hun
voordeel mee. Daar zijn we
trots op.

Erik Timmermans
DIRECTEUR
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We hebben cases onderzocht
waarbij winkeliers hun aanloop
en omzet schrikbarend zagen
teruglopen omdat er iets mis ging
met de verspreiding van de folder.

De reclamefolder is een circulair
communicatiemiddel, gemaakt van
100% gerecycled papier. Er wordt
geen boom voor geoogst.
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R
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Iedereen die geen sticker heeft, ontvangt
dus geen folders meer. Folders bezorgen
vind ik leuk en het is een grote bron van
inkomsten voor mij. Ik ben bang dat
ik hier dan straks heel wat op moet
inleveren.

Ik merk dat een groot deel van onze
klanten speciaal voor de acties komt. Dus
als er minder folders worden verspreid,
vrees ik dat we moeten bezuinigen en de
banen liggen niet voor het oprapen.
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Raak ik mijn bijbaantje
nu ook kwijt?
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De folder is op eenzame hoogte
de belangrijke publiekstrekker.
Retail gaat zonder enige twijfel
omzetschade ondervinden van een
dergelijke maatregel.
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Mijn klan ten willen slim met hun
budget om gaan en zijn dan ook gek
op on ze folders vol aan biedin gen.
Hiermee slaan ze graa g direct
hun sla g in on ze win kel.
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Na gebruik is de
folder grondstof voor
nieuw papier en karton.

Bram Jacobs
FILIAALMANAGER
BETER BED

ma
Piet Jorrits
G DIRECTOR
MANAGIN
EMENT
INMANAG
PAPERCHA

onze winkel. Sommige klanten
komen zelfs met de folder in
de hand bij ons binnen voor die

Een reclamecampagne zonder folder
is als een auto zonder brandstof:
stagnerende winkelverkopen!
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MET AOW-UIT
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Ik moet met weinig geld rondkomen, dus
pluis ik wekelijks alle folders uit. Dat scheelt
mij tientallen euro’s per maand. Ik vind de
nieuwe sticker een slecht idee, want ik kan
de folders domweg niet missen.
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Ik hoor van klanten dat ze het altijd leuk vinden
om de folder door te bladeren. Veel mensen
zullen vergeten zo’n ja/ja sticker op te plakken.
Ik verwacht dat dat toch veel klanten gaat
kosten. Daar gaat straks mijn baan!

dagen zetten al
meer dan 10.000
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Samen met meer dan tienduizend
Amsterdammers heb ik protest
aangetekend. Ik wil de folder
ontvangen zonder sticker op de
brievenbus.
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We hebben het al jaren zwaar.
De klappen vangen we zo goed
mogelijk op, maar dit zou wel
eens de nekslag kunnen zijn.
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FILIAALMEDE
WERKSTER
TREKPLEISTER

Onze folders boordevol aanbiedingen zijn voor
onze klanten onmisbaar. Zodra de folder
is verspreid zien we veel klanten in onze
winkel die hun voordeel komen halen.

René Roorda
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Voor de supermarkten zijn folders
van groot belang. Aanbiedingen en
nieuwe producten worden onder de
aandacht gebracht en vormen samen
een belangrijk deel van de omzet.
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Een significant deel van onze omzet
komt nog steeds elke week uit onze
folder. Door de ja/ja-sticker zullen
we deze omzet grotendeels verliezen en
zal de detailhandel die al onder druk
staat, het nóg moeilijker krijgen.
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Hartstikke handig, die folder. Ik
pak altijd de aanbiedingen mee.
Internet gebruik ik nooit. De folder
is voor mij dé manier om altijd
op de hoogte te zijn van acties.
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Het doel van de maatregel
is milieuwinst, het gevolg is
geldverspilling, banenverlies
en verwarring.

Verandering stickersysteem verspilt geld, kost banen en veroorzaakt verwarring.
Op 20 april dreigt de Amsterdamse gemeenteraad een voorstel aan te nemen om voortaan alleen nog ongeadresseerd
reclamedrukwerk te laten bezorgen op adressen met een Ja/Ja-sticker. Tienduizenden burgers, bezorgers, retailmedewerkers,

Waarom nee tegen Ja/Ja?
• De nieuwe sticker werpt een enorme drempel op en zorgt ervoor dat meer
dan honderdduizend huishoudens geen folders meer zullen ontvangen,

