
Verzending van een gepersonaliseerde 
mailing voor Planet Parfum waarbij 
een staal wordt gekleefd

CASE STUDY Planet Parfum

Maakt je mooi, op elk moment

Planet Parfum is al meer dan 46 jaar de referentie voor 
luxeparfumerie, met 82 winkels in België en in het 
Groothertogdom Luxemburg. Planet Parfum biedt een 
ruim assortiment parfums, verzorgingsproducten en 
make-up van grote merken aan.

Planet Parfum heeft meer dan 400 medewerkers ten 
dienste van schoonheid.

Een reclameactie

Planet Parfum vertrouwd regelmatig aan Manufast 
de opdracht toe om de doelgerichte mailings in het 
Nederlands en in het Frans te verzorgen. 

Het voornaamste voordeel van een staal is dat de consument een product kan leren kennen, zonder dat de 
aankoopprijs de consument afremt. Door het met de post op te sturen, ontvangt de klant een kleine hoeveelheid 
van het product om te testen, zonder dat hij de deur uit hoeft. 

De opdracht van Manufast

 De stalen ontvangen en deez opslaan in een 
beveiligde zone;

  de kaarten drukken;

  de gepersonaliseerde omslagen drukken;

  Verwerking van de goederen: de stalen 
kleven;

  de omslagen drukken;

  het geheel in omslagen steken;

  verzenden via BPost aan voordeeltarieven;

  de zendingen die terugkeren, verwerken;

  de stalen recupereren.

“Het is een eenvoudige manier om bestaande klanten aan u te binden, door hen 
kennis te laten maken met een product, aan de hand van een promotie en een 
staaltje”.
Brigitte Hamtiaux, General Manager van Manufast. 

Beveiligde opslag

Om de doelgerichte mailing in zijn geheel te kunnen 
uitvoeren, slaat Manufast een deel van de voorraad 
stalen op die Planet Parfum op voorhand aanlevert. 
Vermits het luxeproducten zijn, worden de stalen 
opgeslagen in een slotvaste ruimte die met een alarm en 
bewakingscamera’s zijn beveiligd.

Er kunnen slechts enkele mensen binnen, met een 
persoonlijke badge.
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Ontvangst van de databank

Planet Parfum bezorgt de gegevens van haar klanten 
aan Manufast, dat volledig in regel is met de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). De lijst 
wordt digitaal geoptimaliseerd om de adressen op de 
omslagen te drukken.

Druk & afwerking

Zodra we een druk-klaar PDF-bestand ontvangen, 
wordt de kaart in kleur op volgend formaat: 420 x 99 
cm gedrukt, op een 350gr papier. Er wordt een vouw 
voorzien zodat het papier perfect in de omslag past. 
Voor de afwerking wilde Planet Parfum iets elegants 
dat aangenaam aanvoelt, en daarom koos ze voor een 
matte pelliculatie op de recto.

Vervolgens bekijken we de omslag zelf. Die wordt 
gedrukt en gepersonaliseerd op Amerikaans formaat. 
De consument ontvangt de omslag waar zijn naam op 
gedrukt is alsook hey logo van Planet Parfum in full 
color.

Goederenbehandeling en in enveloppen steken

In de sector Handling komen de mindervalide medewerkers van Manufast in actie om de stalen van de producten 
op de voorgedrukte kaarten te kleven. 

Omdat de kaarten met het staal erop niet machinaal onder omslag kunnen worden gebracht, wordt dat werk 
manueel uitgevoerd in dezelfde sector.

“Door samen te werken met maatwerkbedrijven, helpen we om blijvende jobs 
te creëren voor mensen met een beperking.“
voegt Planet Parfum eraan toe.

Verwerking van de zendingen die terugkeren

Op elke omslag wordt een streepjescode gedrukt die het 
adres op een unieke manier identificeert. Dit wordt ook 
wel Mail-ID genoemd. Hierdoor kunnen de zending bij 
BPost vlotter gesorteerd worden, waardoor de zending 
goedkoper kan worden verwerkt. BPost komt de zending 
bij Manufast ophalen, zodat het geheel snel kan worden 
verwerkt. 

De brieven die BPost niet kan uitreiken, komen terug 
naar Manufast. We verwerken dat en houden zo de 
databank up-to-date. Het is belangrijk om de databank 
te optimaliseren en zo onnodige kosten te vermijden. 
De foutieve adressen zullen bij de volgende zendingen 
immers niet mee worden gebruikt. De stalen worden 
zorgvuldig losgemaakt en gaan terug naar de beveiligde 
opslag, zodat ze naar Planet Parfum kunnen worden 
teruggestuurd. 
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