opruiming
einde aan de

Tijdstrvouocrtieve
coinemarketing!

act

Tips van marketingprofessionals over hoe je
moeiteloos met een innovatief systeem jouw
business rendabel sneller kan laten groeien.
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“Irritaties bij winkeliers over

de onbeperkte op
ruimingen,
slordige winkelstr
aten en
klanten die wachte
n op het
afprijzen van artik
elen.
Is het niet tijd om
eens naar
andere oplossing
en te kijken
om van de overto
llige voorraden
af te komen? Vraa
gt deze tijd
niet om een nieu
we aanpak?
Het einde van de
opruiming .

	

”

Professor dr. Co
r Molenaar
(blog op 14 juni
2015)

Kunnen we de opruiming beter opruimen?
Wat denk jij? Verrassend is het in ieder geval
al lang niet meer. Iedereen kan (het hele jaar
door) uitverkoop houden. Om de ‘midzomer
sale’ en de ‘najaarsuitverkoop’ komen we
al bijna niet meer heen. Oorzaak? Omdat
iedereen dan ammas met de grootste
kortingen stunt. Logisch? Nee hoor. Het is
het volgen van het patroon van de massa.
Maar zijn er dan wel goede alternatieven?
Natuurlijk zijn die er! Tenzij jij nog steeds net
als de concurrent ook liever wacht met jouw
omzet tot de uitverkoop weer losbarst...

“	Het is de klant niet te verwijten
dat deze wacht tot de uitverkoop.
Het is aan de ondernemer initiatief
en creativiteit te tonen.”
Met aantrekkelijke acties maak jij het
voor consumenten wél het hele jaar door
spannend en leuk. Geef je klanten dus
een reden om juist niet te wachten tot
die uitverkoop.

>>

Mijn resultaat
moet omhoog

Acties moeten
niet per regio of
door aantallen
beperkt worden
Ik wil weten wat er leeft
onder mijn klanten

Ik wil digitaal
slim inzetten

Vaste klanten
wil ik een leuke
aanbieding
kunnen doen.

Ik wil kunnen volgen
wat mijn acties doen

Ik wil aanbiedingen snel
kunnen beoordelen

Ik vertrouw
aanbevelingen
van vrienden

Als vaste klant
waardeer ik iets
extra’s
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“Verhdoor interactie”

Ik vindt het leuk
om iets te winnen

Acties van
‘mijn’ winkel
zijn welkom

Ik wil aanbiedingen
altijd bij me hebben

“Kennis spreekt, wijsheid luistert”

>>

nieuwe
tijden

vragen om een
nieuwe aanpak
Stcesat nhet zelf!
en



Digitalisering heeft koopgedrag in korte tijd ingrijpend veranderd.
Het eliminineerde al de ‘old-school’ eenrichtingcommunicatie,
heeft prijsvergelijk kinderspel gemaakt en geleid tot zogenoemde
aandachtsschaarste bij consumenten. Als ondernemer moet je
hier op kunnen anticiperen, je wilt klanten blijven prikkelen en de
concurrentie zit ook niet stil...
Gelukkig onstaan door deze evolutie
ook weer nieuwe kansen.
• Baal je bijvoorbeeld dat resultaten van
jouw advertenties niet inzichtelijk zijn?
•	Vind je het lastig om van klanten
eenvoudig ambassadeurs te maken?
• O
 ntbreekt het je nu nog aan volledige
controle op de duur, omvang of
publicatietijdstip van jouw acties?
• W
 elke recente actie leverde bruikbare
gegevens op over jou (type)klant?
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Zomaar wat punten waar de activatietool
helpt met opties die antwoorden biedt aan
de veranderde tendens in communicatie.
Een actie levert naast klanten dus ook
gegevens op. Dit biedt inzicht in jouw
klant(gedrag), maar ook wat niet, goed,
of soms net iets beter werkt. Kortom,
meetbaar succes. Ongeacht of je gaat
voor naamsbekendheid, klantenbinding
of keiharde knaken. Want wat gelijk blijft
is dat jij wint als je innovatiever, slimmer
of brutaler durft te zijn dan de rest.


klassieke of digitale promotie?

Nieuw

s

Moeten we dan nu massaal overstappen
op alleen maar digitaal? Zeker niet.
Consumenten oriënteren zich nog
steeds zowel via het klassieke- als het
digitale kanaal. Van die twee moet je
een gebalanceerde mix maken.

De unieke activatietool is binnen die mix
het flexibele marketinginstrument dat
ook gewoon als drukwerk verspreid kan
worden. Sneller en goedkoper natuurlijk
is de digitale verspreiding via whatsapp,
socialmedia, website of je mailinglijst.

Een greep uit herkenbare effectieve acties vind je verderop in deze uitgave,
maar dat er nog veel meer mogelijk is moge duidelijk zijn...

>>

waarom mobile marketing?
Om klanten massaal weer in
beweging te kunnen krijgen is de
keuze voor mobile coupons sterk
in opkomst: momenteel zet slechts
33,3% van de adverteerders deze
moderne vorm van de ouderwetse
kortingsbon in. De komende
12 maanden wil 100% van de
adverteerders coupons gaan
inzetten.

“Digitale coupons
favoriet bij top
1000 adverteerders
in Nederland”
Serieus onderzoek naar effectiviteit
van campagnes waarbij digitale
coupons werden ingezet levert
het feitelijke bewijs dat de
digitale coupon een waardevolle
nieuwe marketingtool is die ook
waardevolle klantgegevens oplevert.

77%

86%

verlaat het huis niet
zonder hun smartphone

90%

van de smartphone- van de mobiele gebruikers
gebruikers ziet
raadplegen hun telefoon
mobiele advertenties
voor locale informatie

86%
ondernemen actie
n.a.v. het resultaat

Mobile marketing tools
SMS/MMS
Mobile websites
Responsive websites
Mobile apps
QR codes
Mobile coupons
Bleutooth/beacons
Augmented reality
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 %
medio 2015

komende 12 maanden

Bron: Mobile marketing monitor 2015
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The big 5

Voldoet jouw huidige promotie al aan de kernvoorwaarden van succesvolle acties?

€
waarde

Creër altijd het gevoel
van een ‘goede deal’
bij je klant. Alleen
dan leiden acties tot
serieuze resultaten.
Bepaal het verkoopdoel
en stuur door het type
actie aan op specifiek
aankoopgedrag. Voeg
daaraan een digitale
component toe (het
kunnen delen met
vrienden of familie),
en niemand ontkomt
meer aan je gulheid.

originaliteit

urgentie

exclusiviteit

meetbaarheid

Wees creatief met
inhoud én vorm. Dan
isoleer je pas echt de
aandacht van een klant.
Originaliteit speelt
daarin een sleutelrol.

Het doel van vrijwel
iedere actie is het uitlokken van een reactie,
en het liefst vandaag
nog. Versnel dit proces
en kans op succes door
je actie te limieteren.
Dit kan in tijd of juist
door aantallen te
beperken.

Niemand loopt graag
‘het buitenkansje’ mis.
Kom dus met een uniek
aanbod, beperk het in
oplage, een specifiek
medium of (vaste)klantengroep.

Cijfers over resultaten
van acties worden vaak
genegeerd of zijn zelfs
niet eens te achterhalen. Gemiste kans, juist
op deze cijfers kan je
bijsturen en resultaat
versnellen. Succesjes
zijn mooi, maar pas als
je het kan duiden kan je
constructief groeien.

Toon lef, ga gerust eens
verder dan financieel
voordeel en denk vooral breder dan uw site
of drukwerk om écht te
kunnen knallen.
Verrassing en vernieuwing prikkelt altijd de
actiebereidheid.

Digitale acties zijn tot
op de minuut te sturen
en alles is realtime te
online volgen. Leuk en
bijzonder effectief.

Consumenten waarderen een unieke kans en
reageren vaak sneller
om deze niet te laten
schieten. De angst om
iets te verliezen is namelijk altijd sterker dan
de wil om te winnen.

Met ons overzicht van
de resultaten weet je
altijd wat er gebeurd en
waarop je kan bijsturen.

>>

funfactor
scoren met spel
en sympathie

rendement!
Geavanceerde techniek, talloze
mogelijkheden, relatief lage
kosten en meetbaar rendement.
Kortom, veel voor weing.

betaalfunctie
stimuleer directe
verkoop en inkomsten

bereik!
controle
zelf baas over
tijd en aantallen

Online, in print of specifiek
voor mobiel. Waar, waarmee,
met wie en wanneer je wilt.
Met 1 persoon, een beperkt
gebied of juist de hele wereld.

De mogelijkheden waarmee we klanten in
beweging krijgen zijn legio, jouw enige vraag is:

Wat is mijn doel?

Als jij weet wat jouw business nodig heeft helpen
wij je met ervaring, inspiratie en realisatie. Zo kan
in je supersnel en flexibel jouw actie uitzetten om
dat doel te halen.

social
booster
maak van klanten
ambasadeurs

flexibiliteit!
data capture
krijg de mening van
klanten en/of breid je
adressenbestand uit

Niet vastzitten aan een
eerder gemaakte keuzes?
Het is mogelijk tussentijds
het medium, inhoud of
functionaliteit te wijzigen.
Vrijheid, blijheid.

beveiliging

beloning

voorkom misbruik
bij het verzilveren

biedt een bonus,
cadeau of korting
>>
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Acties voor...

Gebrui
k nu

aantallen
%

percentages

		De meest gebruikte vorm hierin is 10%
korting. Vaak ter kennismaking met
een artikel of productgroep, of juist om
ruimte te maken. Benut deze kans om
in ruil voor de korting (hetzij annoniem)
door een vraag in de actietool, inzicht te
krijgen in je klant. Je kan hen vervolgens
beter van dienst zijn en geeft de korting
niet meer klakkeloos weg.

+

staffelkorting

		
Voor volume is 20% op het 2

artikel
sterker dan standaard de 10% korting.
Andere volumeboosters zijn: 3e gratis
of 2 halen, 1 betalen. Dit kan gericht
per artikel of in speciale pakketten.
Staffels maken het aantrekkelijk ook
buren, familie en vrienden te vragen. En
met een sociale betaling op bijvoorbeeld
facebook als tegenprestatie voor jou
gulle bui draait de promotiemachine
helemaal op volle toeren.
e

Speelt in op diversiteit aan klanten.

Primair gericht op hoge aantallen per klant.
	

€

concreet voordeel

		
Een vast bedrag als korting is zeer

‘tastbaar’ voor de consument. Denk
daarbij aan 50 euro vroegboek korting
bij een hotelreservering. Dit is zeer
practisch en spreekt tot de verbeelding.

Deze vorm werkt goed bij een heel specifiek
product of de introductie hiervan.

“Met de
‘FacebookBoost’
kwam mijn actie
onder de aandacht
bij mensen die mijn
klanten wel, maar ik
zelf niet kende en
nu wel klant zijn”

Korting cla
imen
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nieuw begin?
Wil je een nieuw product lanceren of een
nieuwe zaak openen. Zo snel mogelijk
enorme bekendheid vraagt in korte tijd veel
eyeballs, buzz en diversiteit in communicatie
kanalen. Kortingen werken hierbij minder
dan keihard een direct voordeel bieden.
Uw actietool heeft talrijke manieren om de
aantrekkingskracht nog verder te vergroten.
Bedenk dus wat je actie wordt, kies je
actiethema en laten we de spanning nog
even verder opvoeren door online een
vooraankondiging te doen op bijvoorbeeld
social media. Bij een scherpe actie vliegen
de aanbiedingen de deur uit (en zelfs in het
rond). Hiermee heb je ook direct een goed
idee of jouw aanbod aanslaat en wie je
plusminus kunt verwachten.
Na afloop kun je precies zien wie wanneer
gebruik heeft gemaakt van je uitnodiging en
wat de actie per saldo heeft opgebracht.
Als je wilt heb ook je nog eens inzichtelijk wie
je klanten zijn, dat schept gelijk een band.
>>

Acties voor...

“Belangrijkste
vond ik een goede
mailinglist op te
bouwen met de
‘datacapture’ optie.
Deze lijst breid ik
nog steeds uit.”

vaste
klanten

Beloon niet alleen nieuwe klanten, maar
vergeet
je vaste klanten niet blij te maken
	
met extraatjes. Een veel gemaakte fout is
teveel focus op nieuwe klanten te leggen
i.p.v. (het zoveel eenvoudigere) meer
omzet te halen uit bestaande klanten.

cadeautjes

		 Gratis trekt altijd de aandacht, gratis

werkt. Wie waardeert niet het gebaar
van een leuk cadeautje? Stuur je vaste
klanten een aanbieding voor een (bijbehorende) accessoire of sample bij een
specifieke aankoop. Met de fun van de
kras functie en het gebaar van een leuk
cadeautje kan jij niet meer stuk. Waardevol voor het opbouwen van een band en
consumenten zijn er dol op.

Doel: Kennismaking en binding

€

digisparen

		 Zit er een spaaroptie in de actietool?

Jazeker. Een sterk middel om van een
incidentele klant een vaste klant te
maken. Digi- spaarkaarten kunnen
door de klant op verschillende manieren
worden opgeslagen en verzilvert. En niet
met nóg weer een pasje, maar digitaal.
Wel zo handig, wel zo goedkoop.

Doel: Herhalingsaankopen en binding

W
NE

nieuwe collecties

		 Je wilt natuurlijk niet direct met korting
smijten voor je nieuwe collecties. Maar
met een speciale ‘first sale’ coupon
voelen vaste klanten zich bevoorrecht.
Je geeft ze namelijk een goed gevoel
omdat juist zij de gelegenheid krijgen
de mooiste spullen als eerste aan te
kunnen schaffen.

Doel: Klantenbinding
	

@

beloning

		 Een klant ontvangt hierbij een specifieke

(extra) korting in ruil voor zijn e-mail
adres of als bedankje voor een stukje
ambasadeurschap bij vrienden of op
social media. Je hoeft immers niet altijd
alles zomaar weg te geven. Zo snijd het
mes aan twee kanten. De klant heeft het
financiele voordeel en jij heb inzicht in je
klanten of geeft (gratis) een boost aan
het bereik van jouw ‘sneeuwbal’actie.

Doel: remarketing en meer bereik

>>

Sen tcesat nhet zelf!

BESCHIKB
ARE COUP
ONS: 23

controle
r je acties...
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“Ik ben nu écht
flexibel in mijn
acties. Ze zijn snel
aan te passen en
ik kan ze inzetten
waar, wanneer en
bij wie ik wil.”

Min		
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		beperkte
voorraad
#

%

timing

		Beperk je actie, daarmee creeër je
urgentie. Hoe sterk is het om met
een specifiek getal (voor de eerste
100 klanten) en door een teller exact
te kunnen laten zien hoeveel artikelen
er nog (maar) op voorraad zijn.

		Digitaal is vele malen sneller in te spelen
op actualiteiten dan via traditionele
media. Maak daar gebruik van. Denk
hierbij aan leuke variable acties in relatie
tot het nieuws, de temperatuur of
sportprestaties tijdens een evenement.

		Dit is niet alleen een juridische
indekking maar geeft je ook vooraf
controle over de precieze omvang van
je actie én dwingt mensen om snel
een keuze te maken.

		Een sterk en spannend element is om
de consument binnen een beperkt
tijdsbestek te laten beslissen of ze
gebruik willen maken van jouw actie.
		 Voer de druk maar op!

Doel: Scherpe afgekaderde actie

Doel: Snellere responstijd

veilig
Alle actietoolcomponenten zijn
veilig te verzilveren.
Fraude of misbruik
worden hierdoor
uitgesloten. Dus geen
zorgen over misbruik.

>>

uitpakken

metalcutdieiesk..e.

		
// kras & win
			Deze digitale variant van het succesvolle papieren kraslot
combineert de spanning van het spel, met het geluksmoment
van de (variable) bonus of korting. Een extra fun factor voor
jong en oud en echt overal en op elke device te spelen. Daarbij
is deelnemen gratis en verliest men feitelijk niets. Leuk om te
spelen en minstens zo leuk te delen met vrienden. Uniek in
Nederland en plezier en verkoopsucces gegarandeerd!
			Voor de dubbele pret: de digitale kras & win kaart met kans
op een staatslot.

ºC

themadeals

		Geef een serieuze actie een reden. Dit
maakt een spectaculair voordeel begrijpelijk. Zomaar 50% korting maakt
consumenten argwanend. Tijdens de
opruiming snapt je klant dat de nieuwe
collectie er aankomt en accepteert
makkelijker dit prijsverschil. Verbind
aan grotere acties dus een leuk thema,
denk aan sport, feestdag, themaweekend of introduceer zelf een nieuw idee.
“Om het effect
van mijn acties
echt te meten, stel
ik deze exclusief
per coupon
beschikbaar”.

		Varieer ook gerust nagelang het thema
met prijzen, kortingen of verzin een
leuke hoofdprijs. Geen mens is gelijk,
waarom zou je ze allemaal hetzelfde
bieden?
	Primair gericht op sympathie en kortstondige intensieve aandacht.

&

combideals

		Zoek hiervoor de samenwerking met
andere ondernemers. Bijvoorbeeld een
gratis high tea bij een bevriende tea
room bij besteding vanaf € 100,– aan
fashion artikelen. Of pak het grootser
aan door met alle locale winkeliers en
horeca-exploitanten als collectief een
promotieactie op te zetten.
		Dit vergroot de impact en het bereik
enorm terwijl met gedeelde kosten de
investeringen minimaal blijven.
Primair gericht op sympathie en kortstondige intensieve aandacht

>>

rendement
de incidentele klant
De uitgaves voor acties worden vaak eerder
als kosten gezien dan als investering. Maak
daarom om verantwoord te ondernemen per
actie het rendement aantoonbaar. Feitelijk
effect is online exact meetbaar. Ons digitaal
rapport kan inzicht bieden in het aantal opgebrachte transacties per specifieke actie.

de (nog) niet-klant
	

Jouw actietool geeft inzicht wat het directe
gevolg is van een je actie. De ‘indirecte
winst’ zoals naamsbekendheid blijft moeilijk

“Eerst dacht ik
alleen maar aan de
kosten maar zag later
welke besparing op
drukwerk mij dit op
ging leveren.”

meetbaar. De digicoupon geeft echter wél
inzicht in mensen die (nog) niet iets gekocht
hebben maar wel jouw actie gezien hebben,
het zogenoemde bereik. Uiterst nuttige informatie om mee te nemen voor de vervolgactie.

	
de trouwe klant

 oorkom dat een tevreden klant anoniem
V
het pand verlaat. Je ziet de klant graag
terug om hem of haar een leuke (specifieke)
actie aan te bieden. Bouw een band op door
het contact te onderhouden. Dit kan via de
gegevens die ze bij een actie met de actietool
kunnen achtergelaten.

wat kost een klant?
 et succes van een actie wordt vaak afgemeten aan de directe
H
opbrengst. Facetten als herhalingsaankopen en upsale worden
hierbij jammerlijk onderschat. Neem je dit wel mee, dan komen
er hele andere cijfers naar voren. Bedenk eens; weet jij wat
een (nieuwe) klant op termijn gemiddeld opbrengt? Voor veel
ondernemers een nieuw gegeven om mee te werken. Of terwijl...
wat mag het ‘kosten’ om een nieuwe klant voor je te winnen?

Voorbeeldje
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Horeca is ontspanning, gezelligheid en
entertainment. Een horecaondernemer was
nu eens op zoek naar een passende actie.
Hiervoor is het activatie systeem ingezet als
spil in een spel; eigen gedrukte bierviltjes
voorzien van een QR code. Na het scannen met
de smartphone, krijgt men een krasafbeelding
in beeld. Gasten krassen (gewoon met de
vinger) en zien direct of ze prijs hebben. Van
bijvoorbeeld een gratis consumptie tot aan een
compleet diner voor twee! Niets gewonnen?
Dan hebben ze morgen gewoon weer een kans.
Behalve dat het leuk is voor de gasten wordt
er door de winnaars (zeker op sociale media)
veel over gesproken. Sterke extra aandacht dus
voor een meer dan geslaagde actie.
Snel bedacht, makkelijk inzetbaar en een
innovatieve manier van klanten activatie.

✓ Waarde
✓ Originaliteit
✓ Urgentie
✓ Exclusiviteit
✓ Meetbaarheid

>>

distributie

social sharing
website

print

WiFi toegang

f

texting

social media
ibeacon

@ e-mail

drukwerk

>>

Succes met mobile first marketing
stap

bepaal het doel van je actie

01

stap

02

stap

03

stap

04

stap

05

check de randvoorwaarden voor succes
kies de actievariant en voer deze uit
promoot je actie bij jouw doelgroep
evalueer je acties
zin in meer actie? kom maar op.
 an de hand van een aantal veelgebruikte actiemodellen heb je nu globaal
A
een indruk welke primaire mogelijkheden/voordelen de activatietool biedt.
Echter... dit is slechts het topje van de ijsberg. Ik hoor graag wat er bij jou
speelt. Wellicht kunnen we met een van de andere opties je vraagstuk tackelen of heb je zelf een lumineus idee, daag ons maar uit!

avrailag
m
je

Bij elk traject kan je altijd rekenen op al onze expertise. Heb je leuke
dingen herkend? Orienteer je dan verder en bel ✆ 06 225 258 11 of stuur
mij een mailtje op info@omnisense.nl met je vraag.

Laat je informeren
over de andere
mogelijkheden...

- Datacollectie
- Ibeacon integratie
- White label
- Kras & Win
- Sociale media
- Design & Copy
- Partner worden
- Distributie
- Events

... en meer toffe nieuwe
functies komen er aan!

Contact: Klik hier
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