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Albert Heijn Media Services biedt merken mogelijkheden om dagelijks miljoenen 
consumenten te bereiken. We beschikken over media binnen alle fasen van de 

shopper marketing funnel: van oriëntatie, tot overweging naar aankoop.  
Hiermee weten we het gat tussen traditionele media en het moment van  

aankoop te overbruggen. 

 Retail Media is inmiddels een volwaardig onderdeel van de Media Mix.

In de huidige tijd waarin de consument een overload aan reclame ervaart, is 
zichtbaarheid en relevantie belangrijker dan ooit. Door onze omnichannel media te 
combineren met feitelijke shopper insights kunnen we de juiste consument op het 
juiste moment op een relevante manier bereiken. We kunnen dit voorafgaand aan 

een campagne inzichtelijk maken, met behulp van onze self-service tools of  
tailor-made analyses.  

Media Services
Insights driven retail media

Standaard 360 graden campagne pakketten

Innovatie boost pakket: 360 graden activatie van innovaties: op aanvraag

Volume boost pakket: 360 graden activatie van A merk en/of product: op aanvraag

Disclaimer: Albert Heijn en Albert Heijn Media Services behouden de mogelijkheid om de tarieven gedurende 2021 aan te passen.  
Aan de tarieven kunnen geen rechten worden ontleend. Alle tarieven zijn ook onder voorbehoud van druk- en zetfouten. 



Retail Insights

AH Media Services heeft als geen ander inzicht in omzetontwikkeling én consu-
mentengedrag, waardoor we antwoord kunnen geven op een zeer divers palet aan 
onderzoeksvragen. Met 16 miljoen transacties per week en een 80% dekking met 
de Bonuskaart, kunnen we tot in detail achterhalen hoe consumenten reageren op 
campagnes, productintroducties of andere merkactivaties. Met behulp van onze 
self-service tools en tailor-made analyses bieden we inzichten in de effectiviteit van 
marketing- en media investeringen. Deze retail insights zijn in verschillende vormen 
beschikbaar, op categorie-, merk- of productniveau. Zo bieden we: 

• Licenties tot ons Shopper Inside (SIS) platform.  
•  Losse verkoop van introductiemonitors voor het monitoren van trial &   
 repeat ontwikkeling. 
•  Tailormade analysevraagstukken.
•  Rapporten gericht op het beter targeten en evalueren van marketing  
   campagnes. 

Daarnaast bieden we verschillende typen testen en onderzoeken aan:

•  Instore testen nieuwe schapposities, producten en verpakkingen 
•  Concepttesten 
• Campagne-effectmetingen
• Prijsonderzoeken

Meer informatie inclusief prijzen, op aanvraag.  
Mail naar insights.ahmediaservices@ah.nl

Disclaimer: Albert Heijn en Albert Heijn Media Services behouden de mogelijkheid om de tarieven gedurende 2021 aan te passen.  
Aan de tarieven kunnen geen rechten worden ontleend. Alle tarieven zijn ook onder voorbehoud van druk- en zetfouten. 



Instore CPM Targeting 
index

Start 
tarief per 
winkel

Opmerkingen

Pakket  M 10 1,2 €10 1 verticale schapbanier (VSB) of 
vloersticker + 1 wobbler (Pakket M 
bestaat uit 2 middelen).  
Minimale campagneprijs 10.000 euro.

Pakket L 14 1,2 €10 1 VSB + 1 vloersticker + 1 wobbler 
(Pakket L bestaat uit 3 middelen). 
Minimale campagneprijs 20.000 euro.

Pakket  
productbooster

12 1,2 €10 2x mini VSB’s + 1 wobbler

Koeldeursticker +  
wobbler

12 1,2 €10

Koeldeurvlag +  
wobbler

11 1,2 €10 Beperkt beschikbaar

Makelaarsbord +  
wobbler

11 1,2 €10 Alleen geschikt voor diepvries

Instore

Rekenvoorbeeld: Instore pakket M Frisdrank Overig 2 weken

Basis CPM tarief (12) x Geotargeting index (1,2) x Bereik (980.000)  
+ starttarief (10 euro) *aantal winkels (500) = 19.112 euro

Basis CPM 
Tarief 
€12.-

Bruto  
prijs

Formaat 
index

Bereik/
1000

Starttarief
x aantal 
winkels)

Targeting 
index

Week
 index

Uitleg campagne formule termen Uitleg campagne formule termen 
Basis CPM TariefBasis CPM Tarief = Kosten per 1000 consumenten. = Kosten per 1000 consumenten.
Formaat indexFormaat index = Het formaat van het betreffende artikel. = Het formaat van het betreffende artikel.
Targeting index Targeting index = Specifieke doelgroep, winkelselectie of overige targeting = Specifieke doelgroep, winkelselectie of overige targeting 
Bereik Bereik  = Bereik van consumenten in de winkel  = Bereik van consumenten in de winkel 

Disclaimer: Albert Heijn en Albert Heijn Media Services behouden de mogelijkheid om de tarieven gedurende 2021 aan te passen.  
Aan de tarieven kunnen geen rechten worden ontleend. Alle tarieven zijn ook onder voorbehoud van druk- en zetfouten. 

Informeer naar een mogelijke weekindex bij een van de accountmanagers. Informeer naar een mogelijke weekindex bij een van de accountmanagers. 



Instore overig

Kassa sampling
AH winkels 

CPM/
Vast

Basis
Tarief

Productie 
kosten

Opmerkingen

Kosten per sample CPM 250 Inclusief productie instore 
materialen, exclusief opmaak 
en kosten samples. Minimaal 
200.000 samples.

1 op 1 retargeting mail Vast 40 €3.000 Extra deal: target de groep 
die sample heeft meege-
nomen. Minimaal 50.000.

Instore activaties en 
demonstraties

CPM/
Vast

Basis
Tarief

Opmerkingen

Productdemonstratie 
in AH XL - niet bereiden

CPM €469 Per dag, per winkel. Minimaal 37 winkels. 
Inclusief parkeerkosten.

Productdemonstratie in 
AH XL - bereiden

Vast €519 Per dag, per winkel. Minimaal 37 winkels. 
Inclusief parkeerkosten.

Productdemonstratie 
in AH winkel - niet 
bereiden

Vast €419 Per dag, per winkel.  
Inclusief parkeerkosten.

Productdemonstratie in 
AH winkel - bereiden

Vast €469 Per dag, per winkel. 
Inclusief parkeerkosten.

Activatie in AH XL 
Kookstudio

Vast €502,50 Per dag, per winkel. 
Inclusief parkeerkosten

Disclaimer: Albert Heijn en Albert Heijn Media Services behouden de mogelijkheid om de tarieven gedurende 2021 aan te passen.  
Aan de tarieven kunnen geen rechten worden ontleend. Alle tarieven zijn ook onder voorbehoud van druk- en zetfouten. 

Instore Media CPM/
Vast

Basis
Tarief

Opmerkingen

Handscanners Vast €123

Handscanners - getarget Vast €154

Radio Vast €25.000 Elk uur een AH native radiospot van 20 sec.   

Instore Schermen 
Borrel of Bakkerij

Vast €20.000 Circa 160 winkels incl. AH Studio.

Instore Schermen 
Bancarella 

Vast €25.000 Circa 225 winkels

Basis Tarief
per winkel

Bruto  
prijs

Aantal
winkels

Markt 
index

Rekenvoorbeeld: Handscanners getarget

Basis tarief per winkel (154 euro) x marktindex (1,1) x aantal winkels (150) = 25.410 euro



Gem. per dag Gem. per winkel 
(2 dagen)

Totaal

Bruto bereik 3.000 6.000 600.000

Proevers 315 630 63.000

Verkopen 47 CE 90 CE 0.000 CE

Sales conversie 10% - 30%

Uplift activatieweek X vs. X-6 
(vs. schaduwwinkels)

+300% - +600%
Versus 7% in schaduwwinkels

Uplift baseline X+6 vs. X-6 
(vs. schaduwwinkels)

+20% - +40%
Versus 4% in schaduwwinkels

KPI’s Winkel selectie Voorraad

Live instructie Check up

De KPI proevers en 
verkopers zijn opgesteld 

o.b.v. benchmarks 
binnen Albert Heijn.

De Albert Heijn winkels zijn 
geselecteerd o.b.v. benchmarks, 

doelgroepen, winkelprofielen  
en beschikbaarheid.

Op basis van de ogestelde 
KPI’s is er een advies voor 
de voorraad instuwing aan 
de Albert Heijn gegeven.

In de week van de 
actievatie zijn alle winkels 

per mail geïnformeerd over 
de activatie.

In de week van de activatie 
hebben een aantal 

merkambassadeurs een 
live instructie gehad.

Instore overig

Disclaimer: Albert Heijn en Albert Heijn Media Services behouden de mogelijkheid om de tarieven gedurende 2021 aan te passen.  
Aan de tarieven kunnen geen rechten worden ontleend. Alle tarieven zijn ook onder voorbehoud van druk- en zetfouten. 



DOOH

DOOH (Digital Out Of Home) Aantal schermen Tarief

DOOH kassa Schermen Kosten per locatie €110

DOOH Pui Schermen Kosten per scherm €145

Rekenvoorbeeld: Pui-schermen

€145,- x 600 schermen x weekindex (1,20) x geotargeting index (1,25) = 130.500 euro

Rekenvoorbeeld: Kassa-schermen

€110,- x  150 locaties x weekindex (1,1) x geotargeting index (1,25) = 22.687,50 euro

Aantal 
schermen

Basis tarief Week- 
index

Targeting
index 

Bruto prijs

Disclaimer: Albert Heijn en Albert Heijn Media Services behouden de mogelijkheid om de tarieven gedurende 2021 aan te passen.  
Aan de tarieven kunnen geen rechten worden ontleend. Alle tarieven zijn ook onder voorbehoud van druk- en zetfouten. 

DOOH (Digital Out Of Home) Tarief

Pakket S €35.000

Pakket M €65.000

Pakket L €90.000



Online

Positie Naam CPM/ 
Vast

Basis 
tarief

Add-ons Opmerkingen

Premium 
positie
Index

Standaard 
audience 
(target)
Index

AH.nl

Homepage Online Homepage 
banner

CPM €14 1,3

Bonus Online Bonus 
banner

CPM €8 2 1,3

Allerhande Online Allerhande 
banner

CPM €12 - 1,3

Categorie pagina 
banner

Online Categorie 
pagina banner

CPM €20 - 1,3 Periode 4 
weken

Mobile banner Online Mobile 
banner

CPM €20 - 1,3

Search banners 
bij zoekresultaten

Online Search  
banners bij 
zoekresultaten

CPM €30 - -

Brandpage

Brandpage basic Online Brandpage 
basic

Vast €2.750 - -

Brandpage  
premium

Online Brandpage 
premium

Vast €8.000 - -

Extended reach

Extended Reach 
display banners 
retargeting

Online Extended 
Reach display  
banners retargeting

CPM €12 - -

Extended Reach 
display banners 
prospecting

Online Extended 
Reach display  
banners  
prospecting

CPM €6 - -

Extended Reach 
video banners 
retargeting

Online Extended 
Reach video  
banners retargeting

CPM €16 - -

Extended Reach 
video banners 
prospecting

Online Extended 
Reach video  
banners  
prospecting

CPM €10 - -

Video

Branded video Branded video  
(allerhande & 
social)

Vast €15.000 - -

Preroll video Preroll video (web) CPM €35 - -

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Online Nieuwsbrief CPM €4 - -

Basis CPM 
Tarief

Bruto  
prijs

Positie 
index

Week 
index

Bereik/
1000

Targeting 
index

Rekenvoorbeeld: Homepage getargete banner premium position

Basis cpm tarief (6 euro) x positie index (2) x targeting index (1,3) x Bereik
(600.000)  = 9.360 euro

Uitleg campagne formule termen 
Basis CPM Tarief = Kosten per 1000 impressies 
Positie index  = Positie op de website

 
Targeting   = Specifieke doelgroep
Bereik  = Bereik van consumenten

Disclaimer: Albert Heijn en Albert Heijn Media Services behouden de mogelijkheid om de tarieven gedurende 2021 aan te passen.  
Aan de tarieven kunnen geen rechten worden ontleend. Alle tarieven zijn ook onder voorbehoud van druk- en zetfouten. 



Online overig

Sample online krat CPM/ 
Vast

<0,5L 0,5L - 1L >1L

Houdbaar sample via AH krat  
thuisbezorgd

CPM €500 €550 €850

Koel sample via AH krat thuisbezorgd CPM €550 €650 €950

Diepvries sample via AH krat  
thuisbezorgd

CPM €750 €1000 €1500

Flyers Online krat CPM/ 
Vast

Basis tarief

Flyer i.c.m. sample in AH krat  
thuisbezorgd

CPM €300

Flyer los in AH krat thuisbezorgd CPM €400

Premiaten CPM/ 
Vast

Basis tarief

Premiaat inzet vast Vanaf €11.250,- 

Home page banner premium positie

Bonus booster banner

Allerhande bannerCategorie pagina banner

Homepage banner

Search banner

Disclaimer: Albert Heijn en Albert Heijn Media Services behouden de mogelijkheid om de tarieven gedurende 2021 aan te passen.  
Aan de tarieven kunnen geen rechten worden ontleend. Alle tarieven zijn ook onder voorbehoud van druk- en zetfouten. 

Informeer naar een mogelijke weekindex bij een van de accountmanagers.



1:1 Marketing

1:1 Marketing CPM/ 
Vast

Basis
tarief

Targeting
index

Productie-
kosten

Opmerkingen

Extra deal  
Standaard

CPM €40 1,5 €3.000 Standaard Selectie

Free sampling 
mailing

CPM €25 1,5 €5.000 Exclusieve A-branded mail 
(free sampling)

Thema mailing CPM €40 1,5 €5.000 Per deelnemend A-merk, 
minimaal 4 A-merkaan-
biedingen

NB: Extra Deal max. 300k klanten mits relevant, Sampling max. 200k.

Basis CPM 
Tarief

Bruto  
prijs

Week- 
index

Bereik/
1000

Productie 
kosten

Extra
targeting 

index

Rekenvoorbeeld: Heineken 0,0% extra getargete deal

40 euro x weekindex (1,1) x targeting index (1,5) x bereik (140.000)  
+ productiekosten (3000)= 12.240 euro

Sampling    
 

Extra deal     

Thema mailing    

Disclaimer: Albert Heijn en Albert Heijn Media Services behouden de mogelijkheid om de tarieven gedurende 2021 aan te passen.  
Aan de tarieven kunnen geen rechten worden ontleend. Alle tarieven zijn ook onder voorbehoud van druk- en zetfouten. 

Informeer naar een mogelijke weekindex bij een van de accountmanagers.



Allerhande CPM/
Vast

Basis
tarief

Opmerkingen

Print + Online

1/1 pagina Vast €29.500 Allerhande

1/1 Achterpagina Vast €60.000 Allerhande

1/1 advertorial Vast €37.000 Allerhande

1/2 advertorial Vast €26.000 Allerhande 

Winkelnieuws Vast €23.000 Allerhande

1/1 advertorial +  
receptkaart

Vast €44.500 Allerhande + instore

1/1 pagina + coupon Vast €60.500 Allerhande

Receptkaart Vast €15.000 Instore

Productplacement Vast €15.000 Allerhande

Coupon op de achterflap Vast €23.000 Allerhande

Branded content video Vast €15.000 Instagram of facebook

Preroll video CPM €35 Allerhande online

Seizoensgidsen aan huis bezorgd (gemiddelde oplage 3mio)

Productplacement in gids Vast €15.000 Allerhande Gids

1/1 Achterpagina Vast €45.000 Allerhande Gids

1/1 pagina Vast €35.000 Allerhande Gids

Inserts (in Alller-
hande) 

CPM/
Vast

Basis tarief 
excl  
concept

Basis tarief 
incl  
concept

Opmerkingen

4 pagina’s incl 
Productie

Vast €60.500 €72.500 Papier, drukwerk, 
binden,  
Exclusief fotografie

8 pagina’s incl 
Productie

Vast €75.000 €87.500 Papier, drukwerk, 
binden,  
Exclusief fotografie

12 pagina’s incl 
Productie

Vast €88.500 €110.000 Papier, drukwerk, 
binden,  
Exclusief fotografie

uitklapper 8 pag. Vast €88.500 €110.000 Exclusief fotografie

losse flyer Vast v.a. 
€60.000

Afhankelijk van 
formaat. Exclusief 
fotografie

Allerhande

Weekindex Index

Week 48, 49 1,1

*Overig weken index 1

Disclaimer: Albert Heijn en Albert Heijn Media Services behouden de mogelijkheid om de tarieven gedurende 2021 aan te passen.  
Aan de tarieven kunnen geen rechten worden ontleend. Alle tarieven zijn ook onder voorbehoud van druk- en zetfouten. 


