
Golden Roofy Award 2004

Verkiezing Golden
Roofy Award weer
van start
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Tijdens de Dakontmoetings-
dagen 2004 zijn de Golden
Roofy Awards voor de beste
en meest originele adver-
tenties in het vakblad Roofs
uitgereikt. De winnaars,
Rockwool Benelux voor de
beste, en Empol B.V. voor
de meest originele adver-
tentie, namen de prijs op de
Nacht van het Dak in ont-
vangst, en gaven daarbij
aan trots te zijn op de waar-
dering voor hun adverten-
tie. Inmiddels is de verkie-
zing opnieuw van start ge-
gaan, wat betekent dat de
lezers van Roofs hun stem
weer kunnen uitbrengen via
de in het tijdschrift bijgeslo-
ten antwoordkaart.

Golden
Roofy Award

Een goed product moet goed aan
de man worden gebracht. Het
plaatsen van een advertentie in een
vakblad is, zeker als het een cam-
pagne betreft, geen geringe investe-
ring. Het is daarom van essentieel
belang dat de advertentie haar doel
bereikt. Dat kan alleen, als er vol-
doende aandacht aan de adverten-
tie is besteed: daarmee bereikt
men, dat een advertentie opvalt en
de boodschap aan de lezer over-
brengt. 

De Golden Roofy is daarin een
belangrijke graadmeter: welke
bedrijven zijn daarin volgens de
lezer geslaagd? Wie viel het meest
op met zijn advertentie en wie werd
het meest gewaardeerd? Roofs
hoopt daarmee de lezer meer
bewust te maken van het adverten-
tie-aanbod. Doordat de stem van
de lezer hoorbaar wordt gemaakt,
beoogt het blad ook de  kwaliteit
van de advertenties een impuls te
geven. 

Hoe gaat de verkiezing in zijn
werk? In elke uitgave van Roofs
vindt u een antwoordkaart, waarop
u kunt aangeven welke advertentie
u de beste vindt, en welke de meest
originele. Het maakt niet uit of de
advertentie in de betreffende uitga-
ve geplaatst staat, u kunt willekeu-
rig welke advertentie in Roofs
nomineren. Deze antwoordkaart
kunt u zonder te frankeren sturen
naar Mandate Publishers. In de
loop van het jaargang van Roofs zal
diverse malen een tussenstand
bekend worden gemaakt, waarna
tenslotte, aan het begin van de vol-
gende jaargang, de Golden Roofy
Award 2004 zal worden uitgereikt.
Opdat de producten in het vervolg
nóg beter onder de aandacht zullen
worden gebracht.


