DE CADEAUSERVICES
VAN PIMM®

Omdat het altijd slimmer kan.

Er zijn er 15 jarig, hoera, hoera… Tel daarbij op ook de jubilarissen,
geboortes, gepensioneerden en nieuwe medewerkers, en je hebt zo
maandelijks vele terugkerende momenten waarvoor ‘iets leuks’
geregeld moet worden. Leuk voor de jubilarissen, maar niet altijd voor
degene die de taart en cadeautjes moet regelen. Dat kan slimmer en vooral
veel makkelijker. Met de cadeauservices van Pimm®.
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1. Inventariseer alle momenten voor
je organisatie
2. Je Customer Success Manager
maakt een passend voorstel…
3. … en Pimm® zorgt voor de rest.
Zo geregeld.

Omdat het altijd slimmer kan.
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bloemenSERVICE
een bloemetje doet meer dan je denkt

voordelen
1. Herkenbare boeketten en boeketdozen in huisstijlkleuren
2. Altijd verse bloemen en planten op kantoor met ons bloemenabonnement
3. Professionele, representatieve uitstraling

Verse bloemen en planten als geschenk, of op de werkplek. Ze doen meer voor
de mens dan op het eerste gezicht lijkt. Groen reduceert stress, bevordert een
gevoel van welzijn en zorgt voor zuivere lucht. Ook oogt het representatief en
professioneel naar medewerkers, klanten en relaties – zeker wanneer je kiest
voor bloemen in de kleuren van jouw organisatie.
Slim is het wanneer je al je bloemen en planten via Pimm® regelt. Zo zorg je niet alleen
voor een herkenbare attentie of fijne werkplek, maar ook voor totale ontzorging
van medewerkers. Je regelt bijvoorbeeld één keer een abonnement en vervolgens
heb je wekelijks verse bloemen op kantoor. En wanneer je een écht goede indruk
wilt achterlaten, zorgen we ervoor dat er altijd boeketten in huisstijlkleuren in de
webshop bestelbaar zijn. Voor eenmalige verzoeken kun je ook bij ons terecht.
Denk bijvoorbeeld aan bloemstukken en arrangementen voor evenementen, of
rouwarrangementen. Gewoon op dezelfde factuur.

Wil jij ook tijd besparen? Zo geregeld.
Neem contact op met je Customer Success Manager om de
mogelijkheden te bespreken. Zij denken graag met je mee en kunnen
een passende offerte opmaken voor jouw specifieke wensen.

TAART- & GEBAKSERVICE
dagverse taart met een persoonlijk tintje

voordelen
1. Herkenbaar, dagvers gebak in eigen huisstijl
2. Eenvoudig en snel besteld in de webshop
3. Voor terugkerende momenten of eenmalige grote events

Een nieuwe of trouwe klant, een jubileum, een award gewonnen of iets anders
te vieren? Een feestje zonder taart is slechts een vergadering. Om het feestje
compleet te maken kies je als organisatie natuurlijk voor taart en gebak in huisstijl
van de organisatie. Dagverse taart en gebak van de meesterbakker, met een
persoonlijk tintje.
Slim is het wanneer je het logogebak en -taarten standaard via Pimm® regelt. Niet
meer elke keer het bedrijfslogo uploaden, maar in een paar klikken taart besteld in
de huisstijl van de organisatie. MInder tijd kwijt aan bestellen betekent meer tijd om
taart te eten. Bij wijze van spreken, dan. En heb je iets te vieren voor meer dan
100 man? Dan zijn er ook onze taarttafels met 150, 200 of zelfs 250 taartpuntjes.

Eetbare relatiegeschenken? Zo geregeld.
Neem contact op met je Customer Success Manager om de
mogelijkheden te bespreken. Zij denken graag met je mee en kunnen
een passende offerte opmaken voor jouw specifieke wensen.

geboortepakketten
voor de kersverse ouders

voordelen
1. Uniforme geboortepakketten, zo persoonlijk als je wilt
2. De leukste kraamcadeaus van A-merken als Nijntje,
BamBam en Woezel & Pip
3. Eenvoudig en snel besteld in de webshop

Nieuw leven mag gevierd worden en veel organisaties staan dan ook even stil bij
dit bijzondere moment. Een cadeautje voor de kersverse ouders kan daarbij niet
ontbreken. Een lieve knuffel of een slabbetje met naam van de baby zijn natuurlijk
altijd goed.
Wil je iets anders dan anders geven? Dat kan natuurlijk ook. Een cadeaubon van
bijvoorbeeld bol.com, fOnq of de Bijenkorf is een zeer gewild kraamgeschenk. Ze
hebben er namelijk alles wat je nodig hebt om de eerste paar maanden door te komen.
Maar met zoveel keuze in cadeaus kan het wel even duren voordat je iets leuks hebt
uitgezocht voor het budget dat is vastgesteld.
Slimmer is het wanneer je uniforme geboortepakketten via Pimm® samenstelt. De
leukste geboortecadeaus in de herkenbare stijl van de organisatie. Denk bijvoorbeeld
aan slabbetjes met het logo van je organisatie met een cadeaubon in een mooie
geschenkdoos. Of met zorg samengestelde pakketten voor jongens, meisjes of
verschillende budgetten. Pimm® zet ze voor je in de webshop, zodat ze in een paar
klikken besteld kunnen worden. Super efficiënt.

De allerliefste cadeautjes voor nieuwe kleintjes?
Zo geregeld.
Neem contact op met je Customer Success Manager om de
mogelijkheden te bespreken. Zij denken graag met je mee en kunnen
een passende offerte opmaken voor jouw specifieke wensen.

verjaardagsmanagement
er wordt altijd aan je gedacht

voordelen
1. Uniform verjaardagenbeleid, zo persoonlijk als je wilt
2. Volgens de WKR geregistreerd én minder tijd kwijt aan regelen
3. Meer blije medewerkers & hogere waardering voor werkgever

Wie wordt er nu niet blij van een cadeautje op zijn verjaardag? Dat er aan
je wordt gedacht, ook al is het maar iets kleins. Want als je je gewaardeerd
voelt, presteer je beter en voel je je meer betrokken. Maar met tientallen
verjaardagen in de maand kan het veel tijd kosten om dit allemaal te regelen
– en voor je het weet vergeet je iemand…
Tenzij je de verjaardagen door Pimm® laat regelen. Het enige wat je zelf hoeft
te doen is een cadeau voor de gelegenheid bepalen en één keer per maand de
jarigen door te geven. Je kunt het zo persoonlijk maken als je wilt, van persoonlijk
overhandigen tot een feestelijke wenskaart of e-mail met cadeauboncode.
Pimm® neemt verder het hele proces uit handen en zorgt ervoor dat iedereen
op zijn verjaardag verrast wordt met een cadeautje. Van het versturen van de
cadeaus (digitaal of fysiek) tot het creëren van overzicht met één maandfactuur.
Altijd een passend cadeautje, op de juiste plek, op het juiste moment.

Een échte verjaardagsverrassing? Zo geregeld.
Neem contact op met je Customer Success Manager om de
mogelijkheden te bespreken. Zij denken graag met je mee en kunnen
een passende offerte opmaken voor jouw specifieke wensen.

Jubileabeleid
waardering is belangrijk

voordelen
1. Voor elk kroonjaar met zorg samengestelde jubilea arrangementen
2. Alles op één factuur én minder tijd kwijt aan regelen
3. Hogere productiviteit & loyaliteit van werknemers

Waardering is belangrijk, en dat geldt ook voor medewerkers die al jaren bij je
werken - zeker in een tijd wanneer dat niet meer zo gewoon is en jobhoppen
de norm lijkt. Wie zich gewaardeerd voelt, levert beter werk, voelt zich meer
betrokken en blijft (nog) langer in dienst.
Even stilstaan bij een jubileum is dus helemaal niet zo gek. Maar met tientallen
afdelingen en vestigingen en nóg meer medewerkers die hun jubileum vieren, kan
het attentiebeleid voor deze momenten nogal variëren – en in de kosten lopen. En
voor je het weet vergeet je iemand…
Dat kan slimmer, met bijvoorbeeld met zorg samengestelde jubileapakketten
voor verschillende jaren in dienst en verschillende typen collega’s. Liever zoveel
mogelijk automatiseren? Dat kan ook. Bepaal een budget en geef één keer per
maand de jubilarissen door voor de volgende maand. Pimm® regelt de rest. Van
een cadeautje op het bureau van de manager tot de taart om het goed te vieren.

Ook passende jubileumgeschenken? Zo geregeld.
Neem contact op met je Customer Success Manager om de
mogelijkheden te bespreken. Zij denken graag met je mee en kunnen
een passende offerte opmaken voor jouw specifieke wensen.

EERSTE WERKDAG
PAKKETTEN
je voelt je welkom

voordelen
1. Uniforme eerste werkdagpakketten, zo persoonlijk als je wilt
2. Meer inzicht in je uitgaven én eenvoudig besteld
3. Een vliegende start voor nieuwe werknemers

Wat is nu een leukere binnenkomer op je eerste werkdag dan je nieuwe
collega’s ontmoeten met een traktatie van de zaak? Misschien wel een kaartje
met een mooie bos bloemen van al je nieuwe collega’s, wie zal het zeggen.
Wat belangrijk is, is dat wie zich vanaf de eerste werkdag welkom voelt, zich
eerder op zijn gemak zal voelen en meedraaien met de rest. Maar met veel nieuwe
medewerkers in de maand kan dit best veel geregel zijn en kan het attentiebeleid op
verschillende vestigingen en afdelingen nogal uiteenlopen – als er al een beleid is.
Slim is het wanneer je kiest voor met zorg samengestelde cadeaupakketten voor
nieuwe werknemers. Het enige wat je hoeft te doen, is je wensen en budget door
te geven. Pimm® zet het vervolgens standaard voor je in de webshop. Zo heeft
degene die verantwoordelijk is voor het bestellen in een paar klikken een cadeautje
besteld, weet je precies welk budget je kwijt bent aan nieuwe werknemers en houd
je tijd over voor andere dingen.

Iedereen een warm welkom? Zo geregeld.
Neem contact op met je Customer Success Manager om de
mogelijkheden te bespreken. Zij denken graag met je mee en kunnen
een passende offerte opmaken voor jouw specifieke wensen.

Pensioenarrangementen
een moment om uit te pakken

voordelen
1. Met zorg samengestelde pensioenarrangementen, zo persoonlijk als je wilt
2. Meer inzicht in je uitgaven én minder tijd kwijt aan regelen
3. Met een goed gevoel de organisatie verlaten

Jaren van trouwe dienst en nu van het goede leven gaan genieten. Een heerlijk
vooruitzicht, zoveel tijd voor jezelf. Op zo’n moment mag je als organisatie
best uitpakken, en reken maar dat dat ook wordt gedaan.
Een duidelijk beleid of budget is er echter niet altijd en dat zorgt voor onrust en
onduidelijkheid. Of er wordt door tijdgebrek voor iedereen hetzelfde besteld, niet
erg persoonlijk.
Slim is het wanneer je voor dit soort momenten je budget en wensen doorgeeft
en Pimm® de rest laat verzorgen. Pimm® zet het vervolgens standaard voor je in
de webshop. Denk aan een belevenisbon voor een weekendje weg met een bos
bloemen of een luxe proeverij met een persoonlijke cadeaubon. Speldjes, sieraden
of beeldjes in de huisstijl behoren ook tot de mogelijkheden. Zo heeft degene die
verantwoordelijk is voor het bestellen met één klik van de muis een cadeautje
besteld, weet je precies welk budget je kwijt bent aan pensioengeschenken en
houden jij en je collega’s tijd over voor andere dingen. Om te toasten op het goede
leven, bijvoorbeeld.

Iedereen een waardig afscheid? Zo geregeld.
Neem contact op met je Customer Success Manager om de
mogelijkheden te bespreken. Zij denken graag met je mee en kunnen
een passende offerte opmaken voor jouw specifieke wensen.

Ziekteverzuimbeleid
als iemand een opkikkertje nodig heeft

voordelen
1. Met zorg samengestelde ziekteverzuimpakketten, zo persoonlijk als je wilt
2. Automatisch een opkikkertje laten versturen bij langdurig verzuim
3. Met frisse moed weer terug op de werkvloer

Als je een tijdje uit de roulatie bent door ziekte, kun je wel een
opkikkertje gebruiken. Dat hoeft niet groots te zijn, maar gewoon, dat er
iemand even aan je heeft gedacht.
Zo is het wetenschappelijk bewezen dat iemand die uitzicht heeft op natuur,
al is het maar een bos bloemen, zich sneller beter voelt dan iemand die dat
niet heeft. Des te meer reden voor een bloemetje of een fruitmand, toch?
Slim is het wanneer je kiest voor met zorg samengestelde cadeaupakketten
voor ziekteverzuim. Langer dan een maand ziek? Dan kun je er ook voor
kiezen om maandelijks automatisch een cadeau naar keuze door Pimm® te
laten opsturen. Denk aan een fruitmand met een tijdschriftenbon, of aan een
ballon met een chocoladeverrassingspakket. Wanneer HR een seintje krijgt
dat iemand langdurig ziek is, kan dit eenvoudig naar Pimm® doorgestuurd
worden. Dan zorgen wij er samen voor dat hij of zij zich snel wat beter voelt.

Je collega’s snel weer beter? Zo geregeld.
Neem contact op met je Customer Success Manager om de
mogelijkheden te bespreken. Zij denken graag met je mee en kunnen
een passende offerte opmaken voor jouw specifieke wensen.

EXCUUS/COULANCE beleid
een klein gebaar maakt veel goed

voordelen
1. De klantenservice kan sneller handelen
2. Meer inzicht in je uitgaven én minder tijd kwijt aan regelen
3. Meer tevreden klanten & positieve social media exposure

Tevreden klanten zijn blijvende klanten, dat weten we. Toch gaat er helaas
weleens wat mis, en dat is menselijk. Gelukkig maakt een persoonlijk berichtje
met een bloemetje of chocolade al veel goed.
Vooral de klantenservice heeft regelmatig met dit soort momenten te maken.
Probleem is echter dat zij geen toegang heeft tot Pimm® omdat zij niet
bestelgemachtigd is, of dat beleid en budgetten niet gestandaardiseerd zijn – en je dus
het overzicht kwijt bent.
Pimm® zorgt voor inzicht in deze uitgaven. Met bijvoorbeeld door jou samengestelde
standaard cadeaupakketten voor verschillende budgetten. Ook kan Pimm® een
aparte webshop creëren voor de klantenservice, waarin zij toegang heeft tot
een goedgekeurd assortiment en ze sneller kan handelen bij klachten. Zo kan de
klantenservice met één klik op de knop excuusattenties bestellen en weet jij precies
welk budget je kwijt bent. Zo maak je met Pimm® van je klacht een kracht.

Ook iets goed te maken? Zo geregeld.
Neem contact op met je Customer Success Manager om de
mogelijkheden te bespreken. Zij denken graag met je mee en kunnen
een passende offerte opmaken voor jouw specifieke wensen.

THEMA- EN
SEIZOENSGESCHENKEN
voor speciale momenten

denk aan
1.
2.
3.
4.

Een uniform pakket voor nieuwe deals (bijv. champagne, glazen en taart)
Dozen Merci met gepersonaliseerde sleeve als bedankje
Een kerstarrangement met cadeaubon, kaart en kerststol
Een taart of bos bloemen voor loyale klanten

Elke organisatie heeft van die speciale momenten. Zoals het afsluiten
van nieuwe of grote contracten, het belonen van trouwe klanten en
het verzorgen van het kerstgeschenk voor medewerkers, relaties of
klanten.
Incentives of bedankjes voor het behalen van targets horen hier ook bij,
de Sinterklaasviering, huwelijken, verhuizingen, Pasen, een grootschalige
(externe of interne) marketingactie… Zo kunnen we nog wel doorgaan.
Slim is het wanneer je ook dan kiest voor Pimm®. Zaken die vaak
voorkomen kun je gemakkelijk standaardiseren. Bij andere zaken gaat
het meer om de grote aantallen of speciale wensen om het persoonlijker
te maken. In al deze gevallen kan Pimm® helpen. Zo zorg je dat er ook
voor deze momenten slechts één leverancier is. Wel zo makkelijk en
zonder de administratieve rompslomp.

Ook van die speciale momenten? Zo geregeld.
Neem contact op met je Customer Success Manager om de
mogelijkheden te bespreken. Zij denken graag met je mee en kunnen
een passende offerte opmaken voor jouw specifieke wensen.

