
 

 
 
Beste visdetaillist, 
  
Tijd om uw promotiemateriaal te wisselen: in oktober brengen we als ‘Vis van de Maand’ 
zeeduivel onder de aandacht. Naast het plaatsen van het opvallende promotiemateriaal met 
achtergrondinformatie en gratis recepten, zijn er nog andere manieren om aan te haken bij de 
promotie van de ‘Vis van de Maand’. We doen graag een paar suggesties. 
  

Angstaanjagend lekker – laat uw klant zelf proeven! 
Zeeduivel is zeker niet de eerste vis waar uw klant aan denkt, 
dus aan u de schone taak om deze vis eens naar voren te 
schuiven. Hij is met zijn monsterlijke uiterlijk juist een 
geweldige keuze voor thuiskoks: hij heeft stevig visvlees, is 
smaakvol en bezit geen graten maar alleen een dik bot in het 
midden. Hoe makkelijk wil men het hebben? Het recept van 
oktober, taco’s met zeeduivel en scriracha mayonaise, is zeer 
geschikt om uw klanten in de winkel al van deze heerlijke vis 
te laten proeven en te overtuigen! 
  
Laat uw klanten uw waardering blijken, geef hen de 
Visculinair (met een hoofdrol voor zeeduivel) 
Steeds meer consumenten trekken bij het Nederlands 
Visbureau aan de bel dat ‘hun’ detaillist de Visculinair (nog) 
niet heeft. Heeft u het magazine (€ 0,25 p/s) nog niet in uw 
winkel?  
Bestel hier de nieuwe editie en laat uw waardering voor uw 
klant de komende tijd extra blijken. 
  

 
Verblijd de kleinste klanten met een zeeduivel kleurplaat 
Nemen uw klanten hun kids mee of weet u dat uw klant 
(klein)kinderen heeft, geeft u dan deze kleurplaat mee! Bijgevoegd 
vindt u de tekening om te printen en uit te delen.  
Leuk om te vertellen: de zeeduivel heeft een kenmerkende tentakel 
op zijn kop met een uitlopend pluimpje eraan die heen en weer 
beweegt. Hierdoor lijkt het of er een klein visje heen en weer zwemt. 
Dit is zijn lokaas en trekt vissen aan. De vis slaat bliksemsnel toe als er 
een visje in haar buurt  
komt en dan is er geen ontkomen aan. 
 
 
 

https://www.webshop-visbureau.nl/a-61124636/visculinair-magazine-en-kookboek/visculinair-september-2020-100-stuks/#description


 
‘Vis van de Maand’ 2021- kalender 

In samenspraak met de vissector is inmiddels de ‘Vis van de Maand’- kalender samengesteld voor 
2021 . Sinds 2020 verzorgt het Nederlands Visbureau het hierop gebaseerde POS-materiaal ‘Vis van 
de Maand’. Het materiaal werd dit jaar zeer goed ontvangen en door veel detaillisten direct besteld, 
waarvoor dank. Het Nederlands Visbureau is momenteel bezig met de ontwikkeling van het 
materiaal voor 2021 en laat u uiteraard weten zodra het te bestellen is. 

Narrowcasting zeeduivel 

In aanvulling op het corporate beeld ‘Vis van de Maand’ kunt u hier de beelden met zeeduivel 
downloaden voor op uw schermen in de winkel. 

Op Visbureau.nl kunt u terecht voor: 

         Een abonnement op het kwartaalmagazine Visculinair 
         Een doorverwijzing naar onze beeldbank voor fotomateriaal van zeeduivel 

 
Op Visrecepten.nl kunt u terecht voor:      

 

         Recepten en beelden met zeeduivel (die u op social media kunt delen mits met 
bronvermelding van Visrecepten.nl) 

         Op de consument gerichte informatie over de vissoort 
  
 

Met vriendelijke groet, 
  
  

Suzanne van Alphen 

Marketing-/projectmanager 

T: + 31 (0) 88 336 96 55 
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Onze kwartaaluitgave Visculinair magazine nog niet in handen?  
Consumenten: naar de visspecialist! Professionals: bestellen via www.webshop-visbureau.nl! 
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