
Interactiekast

Wat leuk dat jij interesse hebt in onze Interactiekast.  
Om de actie soepel te laten verlopen hebben we een stappenplan gemaakt.

Loyaliteit vergroten? Verkoop van producten stimuleren? Weten wat klanten 
van jouw winkel vinden? Dan is de interactiekast een absolute aanrader. De 
Interactiekast is een digitale, effectieve en leuke manier om klanten echt 
interactief te betrekken. En ook nog eens 365 dagen per jaar inzetbaar! 

De interactiekast bevat een scanner die vouchers en/of een klantenkaart scant.  
Maar ook zonder gebruik te maken van de scanfunctie zijn er legio 
mogelijkheden. 

Vouchers worden verkregen op basis van bestedingsbedrag en hebben 
allemaal een unieke code, waardoor de mogelijkheden oneindig zijn. Denk aan 
een Rad van Fortuin, belonen van ‘goed gedrag’ bij de zelfscan, sponsoractie 
voor een lokale sportclub of vereniging, scan en win, terugkoppeling van 
klanten over hun winkelervaring... alles is mogelijk. 

Je kunt eenvoudig inspelen op lopende landelijke campagnes en acties of een 
kortlopende lokale actie om klanten te laten sparen voor producten, korting 
of sponsoring. Onze afdeling Media & Communicatie denkt graag met je mee 
en verzorgt een concept of actie van A tot Z. We leggen alvast uit hoe het 
opzetten van de actie in z’n werk gaat met een stappenplan. 

Stap 1: Soorten acties
Nadat we hebben besproken hoe de actie eruit komt te zien, kunnen we bijna 
aan de slag. Eerst bespreken we nog wat voor soort actie je wilt gaan doen.  
We hebben verschillende mogelijkheden voor de Interactiekast.
> Tombola
> Oké Scan 
> Rad van Fortuin
> Scan&Win
> Sponsoractie
> Enquête / klantenpanel
> Sparen

Beleef uw winkel



Zodra je een keuze gemaakt hebt, hebben we nog enkele gegevens nodig: 
> Looptijd van de actie
> Bij sponsoractie: Beschikbaar sponsorbedrag 
>  Bij Tombola, Rad van Fortuin en Scan&Win: Beschikbare prijzen en aantallen
> Bij Enquête: Welke vragen wil je de klant stellen

Stap 2: De actie onder de aandacht brengen.
Om de actie succesvol te laten verlopen is het belangrijk om hem eerst onder 
de aandacht te brengen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Wij 
bedenken graag een totaalconcept voor de actie en in die stijl kunnen we dan 
onderstaande ook uitwerken: 
> Een advertentie voor in de lokale krant
> Een flyer om uit te delen in de omgeving
> Een post voor Facebook
> Een posters voor op de ramen
> Een email template*
> Template voor de Narrowcasting** 

Voor de actie maken we op basis van jouw specifieke wensen een ontwerp  
dat past binnen de formule en stijl van de winkel. Is er bijvoorbeeld een 
jubileum en wil je daar een actie aan koppelen, dan passen we de template 
geheel aan in een stijl die je voor het jubileum in gedachten hebt. Maar wil 
je daarna weer een andere actie doen, met bijvoorbeeld sportverenigingen, 
maken we er een sportieve variant van. Zo kunnen we voor elke actie een 
template op maat maken met bijbehorende wervende materialen.

Stap 3: De actie aanmaken
Sponsoractie
Nadat alles is ingevuld kunnen we de actie aanmaken en krijgt de actie een 
unieke code. Deze code heb je nodig, zodat de verenigingen zich kunnen 
aanmelden. 

Nu alle benodigde informatie is verzameld kun je de verenigingen, scholen, 
goede doelen etc. aanschrijven. Hierin geef je aan wat voor actie je gaat doen 
en of verenigingen interesse hebben om hieraan mee te doen. Zodra ze hebben 
besloten om mee te doen, kunnen ze zich inschrijven via www.sponsoractie.nu 
en daar de unieke actiecode invullen die we je hebben toegestuurd. Vervolgens 
vullen ze daar enkele velden in om de inschrijving compleet te maken. Hierna 
is de vereniging ingeschreven en klaar om mee te doen.

 *  Email template - Hierbij helpen wij met een opzet/voorbeeld om een mail naar de verenigingen 
te sturen om de actie kenbaar te maken en hoe de verenigingen zich in kunnen schrijven.

**  Template voor Narrowcasting - alleen relevant als je schermen hebt.



Rad van Fortuin, Scan&Win en Tombola
Hiervoor hebben wij de prijzen nodig die je in wilt zetten en de aantallen,  
deze zetten wij dan in ons systeem en worden automatisch verdeeld over de 
looptijd van de actie, hier hebben wij geen invloed op.

Enquête
Hiervoor hoef je alleen de vragen aan te leveren. De vragen kunnen 
beantwoord worden d.m.v smileys. De laatste vraag mag een open vraag zijn.

Stap 4: Vouchers
Tijdens de actie worden er bij de kassa vouchers uitgedeeld. Dit geeft de 
klant de mogelijkheid om mee te doen aan de actie. Elke voucher heeft 
een unieke barcode. De klant ontvangt een voucher aan de kassa. Voor de 
actie’s waarbij er prijzen worden weggegeven hoeft er geen waarde aan de 
voucher meegegeven te worden. Bij de sponsoractie kun je het beschikbare 
sponsorbedrag naar rato verdelen of een waarde meegeven aan de voucher. 
Je kunt bijvoorbeeld 0,10 per voucher doneren, of je hangt geen waarde aan 
de voucher en dan wordt het totaalbedrag verdeeld over de hoeveelheid scans 
die een vereniging krijgt en verandert dus steeds het eindbedrag van de 
vereniging. De standaard vouchers zijn zwart/wit bedrukt met een barcode.  
De vouchers kunnen in overleg ook in kleur worden bedrukt met een eigen 
logo of thema.

Stap 5: Stroom en data
De Interactiekast heeft een stroom- en datapunt nodig. Het is belangrijk dat er 
een vaste internetverbinding aanwezig is. Op wifi kunnen wij niet garanderen 
dat de actie altijd stabiel verloopt. Het wifi signaal kan namelijk wegvallen 
en dan kunnen bepaalde gegevens die nodig zijn voor de lopende actie niet 
opgehaald worden.

Als u nog vragen heeft dan beantwoorden wij die graag.
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