
De samenwerking met 
Friesche Vlag
Wist je dat je cappuccino en latte voor 2/3 uit melk bestaat? 
Voor het lekkerste resultaat kies je daarom Friesche Vlag 
Latte. Deze melk is in samenwerking met barista’s speciaal 
ontwikkeld om mee op te schuimen. Zo creëer je zelf in één 
oogwenk de lekkerste melk-koffies. 

Friesche Vlag is een bekend merk onder de Nederlandse bevolking. 
Door in mei een integrale opzet van zowel off- als online uitingen in 
foodies en koken & genieten te plaatsen, wordt het geheugen van de 
lezers opgefrist. Zo wordt het aanbod van Friesche Vlag in de winkels 
opnieuw herkend. Doordat de campagne in het derde kwartaal van het 
jaar wordt herhaald met nieuwe uitingen, wordt de positie van Friesche 
Vlag in het geheugen van onze doelgroep en jullie potentiële kopers 
wederom extra versterkt. Met als gevolg een hogere koopintentie 
onder de doelgroep.

Samenwerking

Aan F&L Publishing Group de taak 
om de Latte van Friesche Vlag op het 
netvlies van een zo’n groot mogelijke 
groep potentiële kopers te krijgen.
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Geniet op zondagochtend van uw favoriete kopje koffie. Of lekkerder nog, een 

zelfgemaakte cappuccino of latte, liefst met een lekkere schuimlaag. Wist u dat cappuccino 

en latte voor 2/3 uit melk bestaan? Reden om niet alleen de  koffie, maar ook de melk extra 

aandacht te geven. Voor een perfect laagje schuim is het namelijk belangrijk dat u de juiste 

melk gebruikt. Bijvoorbeeld Friesche Vlag Latte, hiermee creëert u een fluweelzacht en 

stevig schuim dat lang blijft staan. Deze melk heeft de optimale verhouding tussen vet en 

eiwit en in een oogwenk zet u hiermee de lekkerste melk-koffies op tafel. Zet de melk voor 

gebruik wel even koud, want koude melk geeft het beste resultaat bij het opschuimen. 
Friesche Vlag creëerde de speciale opschuimmelk in samenwerking met 
de beste baristi, zodat u thuis een kopje koffie serveert dat kan tippen 
aan de koffie in uw favoriete café. Extra handig: Friesche Vlag Latte is 
verkrijgbaar in minipakjes van 200 ml zodat u telkens de meest verse melk 

heeft voor uw koffie. Verwacht u veel visite, dan is Friesche Vlag Latte ook 
verkrijgbaar in een pak van 500 ml zodat al uw gasten van de perfecte 
cappuccino of latte kunnen genieten. 

Kent u dit al?Lekker eten valt of staat bij de ingrediënten die u gebruikt en het keuken gerei 

dat u tot uw beschikking heeft. Daarom presenteren wij elke maand leuke, verrassende, 
handige en/of smakelijke producten.

De lekkerste cappuccino of latte!

superfris
Het is weer tijd voor limonade met een rietje! Op een picknick, tijdens een fietstochtje in de lentezon of op de eerste warme middag in eigen tuin mag een glaasje prik niet ontbreken. De frisdrank van BioToday is verkrijgbaar in twee verfrissende smaken, cranberry-vlierbes en sinaasappel-gember. Alle ingrediënten zijn van biologische oorsprong. En ‘s avonds? Dan maak je er een bijzondere cocktail mee. Mix de frisdrank met een beetje gin en serveer met ijs. Laat die lange lenteavonden maar komen.

De frisdrank van BioToday is te koop in flesjes van 500 ml. Online verkrijgbaar voor 1,29 euro via biotoday.bio of in de supermarkt.

U vindt de Friesche Vlag Latte in het koff iemelk-schap. Verkrijgbaar in een pak van 500 ml (0,85 euro) of in 6 minipakjes van 200 ml (2,39 euro). 

U vindt de Friesche Vlag Latte in het koff iemelk-schap. Verkrijgbaar in een 

Altijd een verrassend en gezond tussendoortje BitesWeLove stelt de lekkerste tussendoortjes samen op 
basis van noten, zaden, gedroogd fruit en af en toe wat 
chocolade. Er zijn meer dan 60 verschillende bites. 

Een echte pecan-lover, dol op mango of toch geen fan van gojibessen? 
Je kunt in jouw pro� el online aangeven welke bites je wel, niet of vaak 
wilt ontvangen.

Nieuw in het assortiment: granola’s. Maak van je ontbijtje een verrassing 
met Vanilla Berry of tover je yoghurt om tot een gezonde Appel Pie. Er zijn 
5 varianten. Welke wil jij proeven?Vier bites bij jou op de mat - €4,95 per box - www.biteswelove.nl/gezondeten
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Offline inzet
De print uitingen bestaan uit een spread 
advertorial in foodies en koken & genieten in 
mei en oktober aangevuld met een spectacular 
shopping, coveradvertentie en flyer in dezelfde 
edities. 

De spectacular shoppingpagina’s in foodies en 
koken & genieten dienen ter inspiratie voor de 
lezers. Friesche Vlag gebruikt deze ruimte om 
productinformatie, nieuws en trends te delen. 
Om nog meer op te vallen en de positie van 
het merk Friesche Vlag extra in het geheugen 
van de lezers te prenten, zijn er 1/1 advertenties 
op coverpositities ingezet. Wederom in zowel 
foodies als in koken & genieten. 
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Ko�  ebranderij J.J. Darboven viert haar jubileum. Vanuit Hamburg branden 

en verkopen zij al 150 jaar ko�  e in Europa. Pro� teer nu van de jubileumactie 

op hun biologische/Fairtrade ko�  e Café Intención Ecológico.

De hoogwaardige, biologische Café Intención Ecológico ko�  ebonen zijn te-

gen een eerlijke prijs en onder internationale Fairtrade handelsvoorwaarden 

ingekocht bij Midden- en Zuid-Amerikaanse coöperaties van kleine boeren. 

Café Intención geeft 50 duur-

zame TiMeBoo horloges kado!
TiMeBoo horloges hebben een kast van bam-

boe en zijn van het duurzame bedrijf Cayboo. 

Bamboe is een fantastisch natuurproduct. Het 

groeit snel en heeft weinig nodig om te groeien. 

Cayboo gelooft erin dat er door bamboe een 

andere wereld kan ontstaan, duurzamer, 

groener, mooier voor ons allemaal.

Vanaf eind maart tot en met september 2016 

maak je kans op één van de vijftig duurzame hor-

loges van TiMeBoo. Een Feel Good horloge met 

een bamboe kast van het bedrijf Cayboo. Hoe je mee kunt doen? 

Download de actiepagina (zie actie etiket), beantwoord de twee 

vragen en vul de productiecode (zie zijkant verpakking) in van je 

aangekochte Café Intención koffi e. Tot en met 30 september 2016 

wordt er maandelijks een aantal winnaars blij gemaakt met een 

TiMeBoo horloge ter waarde van 52,95 euro. 

Taste of Amsterdam is terug!

ACTIE VOOR 
FOODIESLEZERS!
Speciaal voor foodies stelt 

Café Intención alvast een 

bamboe dames- en een 

herenhorloge van TiMeBoo 

beschikbaar! Kans maken? 

Kijk op foodiesmagazine.nl 

hoe je een van de horloges 

kunt winnen.

Taste of Amsterdam, hét foodfestival van de zomer, mag je 

niet missen. Nieuwe restaurants, innovatieve bars; Amsterdam 

wordt steeds lekkerder. Taste of Amsterdam haalt verse en 

gevestigde smaakmakers van de hoofdstad van 2 t/m 5 juni 

naar het Amstelpark. Met restaurants, proeverijen, workshops, 

kookdemonstraties van bekende chefs en een food market 

is Taste of Amsterdam weer om je vingers bij af te likken. 

Wil jij lekker Schots genieten? Leren hoe je zalm rookt, de 

perfecte biefstuk bakt of gewoon een heerlijke whisky 

drinken? Bij foodies Scottish Square op Taste beleef je het 

allemaal. Namens foodies mogen wij korting aanbieden 

op toegangskaartjes. Via foodiesmagazine.nl/taste koop je 

namelijk twee kaartjes voor 18 euro in plaats van 30 euro. 

Zien we jou op Taste?

foodiesmagazine.nl/taste

De lekkerste 
cappuccino 
of latte!
Geniet op zondagochtend van uw favoriete kopje koffi e. Of 

lekkerder nog, een zelfgemaakte cappuccino of latte, liefst met 

een lekkere schuimlaag. Wist u dat cappuccino en latte voor 

2⁄3 uit melk bestaan? Reden om niet alleen de koffi e, maar 

ook de melk extra aandacht te geven. Voor een perfect laagje 

schuim is het namelijk belangrijk dat u de juiste melk gebruikt. 

Bijvoorbeeld Friesche Vlag Latte, hiermee creëert u een 

fl uweelzacht en stevig schuim dat lang blijft staan. Deze melk 

heeft de optimale verhouding tussen vet en eiwit en in een 

oogwenk zet u hiermee de lekkerste melk-koffi es op tafel. Zet 

de melk voor gebruik wel even koud, want koude melk geeft 

het beste resultaat bij het opschuimen. Friesche Vlag creëerde 

de speciale opschuimmelk in samenwerking met de beste 

baristi, zodat u thuis een kopje koffi e serveert dat kan tippen 

aan de koffi e in uw favoriete café. Extra 

handig: Friesche Vlag Latte is verkrijgbaar 

in minipakjes van 200 ml zodat u telkens 

de meest verse melk heeft voor uw koffi e. 

Verwacht u veel visite, dan is Friesche Vlag 

Latte ook verkrijgbaar in een pak 

van 500 ml zodat al uw gasten van 

de perfecte cappuccino of latte 

kunnen genieten. 

U vindt de Friesche Vlag 

Latte in het koffi emelkschap. 

Verkrijgbaar in een pak van 

500 ml (0,85 euro) of in 

6 mini-pakjes van 200 ml 

(2,39 euro).

WIN!
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Geniet op zondagochtend van uw favoriete kopje koffie. Of lekkerder nog, een 

zelfgemaakte cappuccino of latte, liefst met een lekkere schuimlaag. Wist u dat cappuccino 

en latte voor 2/3 uit melk bestaan? Reden om niet alleen de  koffie, maar ook de melk extra 

aandacht te geven. Voor een perfect laagje schuim is het namelijk belangrijk dat u de juiste 

melk gebruikt. Bijvoorbeeld Friesche Vlag Latte, hiermee creëert u een fluweelzacht en 

stevig schuim dat lang blijft staan. Deze melk heeft de optimale verhouding tussen vet en 

eiwit en in een oogwenk zet u hiermee de lekkerste melk-koffies op tafel. Zet de melk voor 

gebruik wel even koud, want koude melk geeft het beste resultaat bij het opschuimen. 
Friesche Vlag creëerde de speciale opschuimmelk in samenwerking met 
de beste baristi, zodat u thuis een kopje koffie serveert dat kan tippen 
aan de koffie in uw favoriete café. Extra handig: Friesche Vlag Latte is 
verkrijgbaar in minipakjes van 200 ml zodat u telkens de meest verse melk 

heeft voor uw koffie. Verwacht u veel visite, dan is Friesche Vlag Latte ook 
verkrijgbaar in een pak van 500 ml zodat al uw gasten van de perfecte 
cappuccino of latte kunnen genieten. 

Kent u dit al?Lekker eten valt of staat bij de ingrediënten die u gebruikt en het keuken gerei 

dat u tot uw beschikking heeft. Daarom presenteren wij elke maand leuke, verrassende, 
handige en/of smakelijke producten.

De lekkerste cappuccino of latte!

superfris
Het is weer tijd voor limonade met een rietje! Op een picknick, tijdens een fietstochtje in de lentezon of op de eerste warme middag in eigen tuin mag een glaasje prik niet ontbreken. De frisdrank van BioToday is verkrijgbaar in twee verfrissende smaken, cranberry-vlierbes en sinaasappel-gember. Alle ingrediënten zijn van biologische oorsprong. En ‘s avonds? Dan maak je er een bijzondere cocktail mee. Mix de frisdrank met een beetje gin en serveer met ijs. Laat die lange lenteavonden maar komen.

De frisdrank van BioToday is te koop in flesjes van 500 ml. Online verkrijgbaar voor 1,29 euro via biotoday.bio of in de supermarkt.

U vindt de Friesche Vlag Latte in het koff iemelk-schap. Verkrijgbaar in een pak van 500 ml (0,85 euro) of in 6 minipakjes van 200 ml (2,39 euro). 

U vindt de Friesche Vlag Latte in het koff iemelk-schap. Verkrijgbaar in een 

Altijd een verrassend en gezond tussendoortje BitesWeLove stelt de lekkerste tussendoortjes samen op 
basis van noten, zaden, gedroogd fruit en af en toe wat 
chocolade. Er zijn meer dan 60 verschillende bites. 

Een echte pecan-lover, dol op mango of toch geen fan van gojibessen? 
Je kunt in jouw pro� el online aangeven welke bites je wel, niet of vaak 
wilt ontvangen.

Nieuw in het assortiment: granola’s. Maak van je ontbijtje een verrassing 
met Vanilla Berry of tover je yoghurt om tot een gezonde Appel Pie. Er zijn 
5 varianten. Welke wil jij proeven?Vier bites bij jou op de mat - €4,95 per box - www.biteswelove.nl/gezondeten
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Omdat we tegenwoordig geen 

melk meer in de koffi e doen, 

maar koffi e in de melk.

NIEUW: Latte, voor fluweelzacht, stevig melkschuim.

Te vinden in het koffiemelkschap.

1/3
KOFFIE2/3

MELK

kkschhuuiimm.

Latte_Foodies_220 x 276 mm.indd   1
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Offline inzet

De aanwezigheid van Friesche Vlag op de 
huishoudbeurs mocht niet onopgemerkt aan de 
bezoekers voorbij gaan. Er is een grote sampling 
actie geweest waar 45.000 flyers voor gemaakt 
zijn. Zowel het ontwerp als het drukken van deze 
flyer is verzorgd door F&L Publishing Group. Naast 
de grote sampling actie is deze flyer ook als insert 
geplaatst in foodies. 

Flyer

Vijf tips v
oor het

 lekkerste
 melkschui

m :

Je kunt opschuimen op verschillende manieren.

Of je nu  een pannetje op het vuur of een elektronisch 

apparaatje gebruikt, deze tips helpen je om

stevig schuim te krijgen. 

Tip 1 
zet je melk vooraf koud. 

Koude melk schuimt 

beter op dan melk op 

kamertemperatuur.

Tip 2 
laat de melk nooit boven de 

70 graden Celsius uitkomen. 

Anders verbrandt het en dit 

gaat ten koste van de smaak.

Tip 3 

Zodra je klaar bent met het 

opschuimen, wals je de melk 

met soepele hand rond. Zo 

voorkom je dat het opsplitst 

in twee delen van warme 

melk en  schuim.

Tip 4
Sla daarna je kannetje 

een paar keer recht op 

het aanrecht. Hierdoor 

verdwijnen alle 

luchtbelletjes en krijg je 

glanzend ‘microfoam’.

Tip 5 
Begin hoog met het 

opschenken in je kopje. Schenk 

rustig door,  kantel de kan en 

maak dan snelheid.

FV_flyer_98x210_ok_rhe.indd   1
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In de advertorial staan de 
voordelen en productinformatie 
van Friesche Vlag Latte. Met tips 
voor het lekkerste melkschuim 
wordt de lezer geprikkeld om 
zelf aan de slag te gaan. De 
advertorials zijn ondersteund 
met door F&L Publishing Group 
geschoten beeldmateriaal. 

Advertorial



Online inzet
De online uitingen vinden tegelijkertijd plaats 
met de offline uitingen, bestaande uit website 
blogposts, Facebook- en Instagramposts, banners 
en nieuwsbriefuitingen. 

Op de website van foodies en 
koken & genieten is de ‘making 
of’ van de advertorial geplaatst 
met ‘behind the scene’ foto’s en 
filmpjes. Het filmpje is doorgeplaatst 
op de Facebookpagina’s via een 
gesponsorde post en Instagram.

De nieuwsbrieven van de magazines zijn 
een mooie aanvulling en weer een extra 
kans om op te vallen onder een breed 
publiek. De mailings bevatten slechts  
één commerciële uiting per keer.

Leaderboards en medium rectangle 
banners zorgen voor een mooie 
zichtbaarheid van Friesche Vlag op de 
websites met een mogelijkheid tot 
doorklikken naar de Friesche Vlag website.

Advertorial

Nieuwsbrief

Banners

koken & genieten

foodies

openingsrate
nieuwsbrieven

42%

40%


