
Nieuws: Makro kopieert Free-actie; gratis speler bij aankoop 

20 dvd’s 

 

In de periode van dinsdag 24 oktober tot en met 6 november 

voert de Makro (‘zelfbedieningsgroothandel voor horeca en 

grootverbruik’) een actie waarbij elke klant bij aankoop van 

20 dvd-titels een Pioneer-dvd-speler ter waarde van ƒ575,- 

cadeau krijgt. Voor wat betreft de dvd’s kan de klant alleen 

kiezen uit een 50 dvd’s tellende titelcatalogus van Warner 

Home Video, waaronder de eerste zeven Disney-classics, bewezen 

dvd-hits als The Matrix en The Sixth Sense en recente dvd-

toppers als Three Kings en het sinds vorige week verkrijgbare 

The Green Mile. Per stuk kosten de dvd’s ƒ45,- (inclusief BTW 

bijna ƒ53,-). 

 

Uiteraard geldt bij de actie het op=op-principe. De actie 

lijkt een perfecte kopie van de actie die Free Record Shop een 

aantal weken geleden voerde. Jan Ouderdorp, Makro’s home 

entertainmentinkoper: “Hoe zeggen ze het ook weer; beter goed 

gejat dan slecht bedacht? We liepen natuurlijk al langer met 

het idee rond om een grootse dvd-actie op touw te zetten. Met 

Warner hebben we prima contacten, dus dat was snel geregeld. 

Als we het doen, doen we het goed.” 

 

Ouderdorp is uitermate trots op het feit dat ‘zijn’ actie de 

voorpagina van het laatste Makro-magazine siert: “Ook intern 

vond men deze actie dermate spectaculair dat daar een 

voorpagina aan gewijd mocht worden. En wat die Free-actie 

betreft, ook wij hebben gehoord dat die nou niet echt geweldig 

verlopen is. Heeft deels ook te maken met het feit dat zij 

Samsung-dvd-spelers te vergeven hadden. De naam Samsung schept 

geen vertrouwen in de markt. Onze speler is van Pioneer, de 

nummer 3 in de markt. De nummers 1 en 2, Sony en Philips, 

konden op korte termijn niet die aantallen leveren die wij 

wilden. Pioneer kon dat wel. Nee, aantallen noem ik niet. Een 

paar duizend? Dan zit je er niet ver naast. Het wordt morgen 

een spannende dag.” 


