
release datum: 15 maart 2018



“EEN VAN DE BESTE FAMILIEFILMS VAN DE AFGELOPEN JAREN”
  TROSKOMPAS



“IEDEREEN KOMT BLIJ NEURIËND DE BIOSCOOP UIT”
  TV KRANT 



release datum: 15 maart 2018

Dikkertje Dap - DVD en Blu-ray

Dikkertje Dap is een jongetje dat op dezelfde dag is geboren als Raf, een giraf. Zijn opa werkt als verzorger in een dierentuin en daarom is Dikkertje 

vaak bij Raf te vinden. Ze zijn onafscheidelijk, totdat het jongetje naar school gaat en erachter komt dat giraffen niet naar school mogen. Hij doet er 

vervolgens alles aan om Raf mee te nemen, zodat hij kennis kan maken met zijn nieuwe vriend Yous.

DVD

EAN: 8718868821591

Artikel nr.: 160061

Blu-ray

EAN: 8718868821607

Artikel nr.: 160062

Facts:

* Naar het werk van Annie M.G. Schmidt

* Meer dan 200.000 mama’s, papa’s, 

grootouders en natuurlijk de kinderen gingen 

naar de bioscoop! 

* Door pers, vloggers, bloggers en ga zo 

maar door omarmt als dé Nederlandse film 

van het moment

* Onderdeel van de Nederlandse cultuur met 

het aanstekelijke deuntje Dikkertje Dap zat 

op de trap (u hoort het ook!)

* GFK laat zien dat het product “Kids” 

ongekend populair is



Dikkertje Dap - DVD met Poster
(formaat 40x50cm of 61x91,5cm - poster zit gevouwen in DVD hoes)

Voor elk jongetje of meisje dat de film geweldig vond een must have op de muur, ideale cadeau als ouder



Dikkertje Dap - DVD met Stickerboekje
(stickerboekje zit in DVD hoes)

Stickeren is helemaal terug. De kinderen (2 - 6) plakken er op los met Frozen, Barbie en nu Dikkertje Dap - dierstickers



Dikkertje Dap - DVD Dierentuin
Het kindje kan honderduit spelen met de Giraf knuffel en de verpakking van de doos waar Raf zit te wachten met de laars van Dikkertje op zijn hoofd! 

Naast de verpakking is er ook de mogelijkheid om met een drieluik de 2 scenes (Dierentuin en Polder als Dikkertje Raf mee naar school neemt) na te spelen met het kind

In overleg past binnen deze verzamelbox 

ook een voorleesboek naar de verhalen van 

Annie M.G. Schmidt!

Vraag naar de mogelijkheden!

In overleg past binnen deze verzamelbox 

ook een voorleesboek naar de verhalen van 

Annie M.G. Schmidt!

Vraag naar de mogelijkheden!



Dikkertje Dap - DVD Dierentuin
Speciaal ontwikkeld voor de winkel. De dikkere Dikkertje Dap verzamelbox met daarin de knuffel, de DVD en het kunnen naspelen van de film met je eigen kindje! Hoe leuk is dat! 

In overleg past binnen deze verzamelbox 

ook een voorleesboek naar de verhalen van 

Annie M.G. Schmidt!

Vraag naar de mogelijkheden!



Dikkertje Dap - Display
Een bioscoophit zoals Dikkertje Dap misstaat op geen enkele winkelvloer. In overleg kan er een floordisplay (40 units) en / of een toonbankdisplay (20 units) afgenomen worden

Smalle 40 unit floor display van ongeveer

150 centimeter hoog. 

Leuk bescheiden maar in het oog springend 

voor de kleinste onder ons, maar zeker ook 

voor de papa, mama en andere familie!

Het ideale impulsproduct voor iedere ouder 

die net de boodschappen afrekend en met 

het lezen van de titel het deuntje al hoort. 

Op elke toonbank te plaatsen. 


