Spaarzegels
In verschillende winkels kunnen zegels gespaard worden voor besteksets bloempotten
handdoeken tot aan korting voor dagjes uit naar pretparken.

1. Spaar je zegels?
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Ik bewaar ze altijd en niet voor me zelf maar voor andere die erom vragen
Is het niet voor mezelf, dan wel voor een ander
Maar ik geef ze altijd weg.
Als het een goede actie is. Bv korting voor kermisattracties of voor bestek of
servies
Hangt af van het spaardoel
Het liefst van acties die onbeperkt houdbaar zijn, zoals bijv. koopzegels van de
Plus.Vaak vergeet ik zegels te plakken en in te leveren en loop dus zo weer
acties mis. Zonder einddatum is veel makkelijker voor mij. :-)
Indien er weinig bijbetaald hoeft te worden
Is afhankelijk van de spaaractie.
Meestal neem ik ze wel mee maar doe er eigenlijk zelden iets mee
1 keer gedaan. Telkens teveel boodschappen gekocht om maar aan de zegels te
komen. Doe ik dus niet meer. Wel neem ik ze af en toe mee voor bekenden.
Ik heb liever korting dan spaarzegels. Hier heb je direct wat aan.
Ik koop zelf wel wat ik nodig heb, ga ik niet voor sparen, ik vraag wel om de
korting.
Onzin zegels sparen. Kunnen beter gewoon extra korting geven of spullen die
de klant zelf wil.
Vaak verlopen de akties of ze vedwijnen in de la Het is beter om daarnaast
korting te geven en direkt verrekenen
Voor deze acties moet je meestal alsnog bijbetalen.
Mijn vrouw doet boodschappen, ik zie daar niet veel van
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1.1 Waar spaar je zegels van?
(meerder antwoorden mogelijk)
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Airmiles
Allerlei acties
Als ze er zijn neem ik ze mee, ik zie wel wat ik ermee doe..
Bakker en de kaasboer
Bakkerij t stoepje
Bloemenwinkel (2x)
Cafetaria
Centrum horst
Dat wat ik krijg
Frietkraam (2x)
Groentenman, kaasboer, bakker, dierenwinkel
Incidentele reclame acties
Jan linders
Kaasboer
Kaaswinkel
Klantenkaarten diverse
Markt
Op dit moment geen
Overal
Overal waar ik zegeltjes krijg
Plaatselijke bakker
Plus bakker
Plus supermarkt
Schoenenreus
Spaaracties plus
Welkoop
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Naast zegels sparen kun je ze ook kopen.

2. Koop je spaarzegels?
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Alleen van de Plus.
De spaarzegels die ik koop bij o.a. AH en Pus zijn mijn extraatje
Alleen de spaarzegels van de Plus
Realiseer me dat rendement op koopzegels van de plus veel hoger is dan bij de
bank haalbaar
Ik geef niets om voorschieten alle ik thuis ben van de winkel dan denk ik niet
meer aan des spaarzegels ik heb meer dingen aan mijn hoofd dan spaarzegels
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In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stellingen?

3. "Als er bij een winkel een spaaractie is, dan doe ik altijd
mee"

(n=530)

40%
34%

35%

31%

30%
25%
20%

20%
15%

11%

10%
4%

5%

1%

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

Toelichting
Zeer mee eens
Mee eens










Neutraal









Mee oneens






Je betaald de zegels toch al dan kan je je net zo goed meenemen
Afhankelijk van de actie. Wij hebben een zoon van 9 in huis dus sparen voor
knikkerbanen en voetbalplaatjes en noem maar op, is helaas onoverkomelijk.
Slimme jongens die marketingmensen.
Alleen als ik het kan gebruiken of nodig heb,
Als het iets is wat ik leuk vind en kan gebruiken. Anders doe ik niet mee.
Behalve als ik mijn gegevens moet achterlaten.
Spaar voor anderen
Voor anderen.
Voor gratis spullen spaar ik meestal, voor spullen waar je voor moet bijbetalen
kan je beter naar de Action gaan. ;-)
Afhankelijk waarvoor er gespaard kan worden en of eer een bijbetaling gedaan
moet worden om het product te kunnen ontvangen
Afhankelijk waarvoor je kunt sparen
Alleen in winkels waar ik altijd kom. Ga voor een actie er niet extra naartoe
Als ik er wat aan heb.
De zegels aan andere mensen geven
Doe soms mee, spaaractie is vaak veel te kort om goed te kunnen sparen.
Zeer sporadisch doen wij aan die acties mee. Het is toch uiteindelijk je eigen
geld.
Een spaaractie heeft voor mij geen zin omdat ik als vrijgezel nooit genoeg
zegels bij elkaar kan sparen voor bv. een levensmiddelenpakket!
Ik doe alleen mee als er voor leuke en zinvolle producten gespaard kan worden
en het geen extra investering vraagt
Ligt aan de actie en ik zal niet extra spullen kopen voor zegels
Ligt geheel aan hetgeen waarvoor gespaard kan worden, de haa.baarheid en
de evt eigen bijdrage
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Zeer mee onees 


Als ik zegels krijg dan vindt ik dit prima
Ligt eraan wat voor actie
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