Activatie
voor

sterke merken

Weten wat een promotionele actie kan
doen voor activatie van uw product?
Activatie voor sterke merken
Wilt u advies over een online promotionele actie voor uw product? Zoekt u een ervaren partner
die de uitwerking van de actie volledig voor zijn rekening neemt?
Aangenaam: Qnippo’s
Conceptontwikkeling en advies over een promotionele actie, online of gecombineerd met offline (on pack)
Voor de volledige afhandeling via het internet of gecombineerd met offline
Compleet met helpdesk, betalingsverkeer, logistiek, verzending en realtime statistieken
Tegen zeer concurrerende tarieven
Met een complete rapportage over het verloop van de actie
Desgewenst ondersteund middels een aanvullend mediapakket

Promotionele acties verhogen de omzet van uw product bij uw bestaande
klanten en stimuleren nieuwe klanten tot de aankoop van uw product.
Qnippo’s voor al uw promotionele acties:
 Spaaracties
 Productsampling
Win-acties
Refunds
 Kortingsacties
Campagnes geïntegreerd binnen Facebook
  Fulfilment
 Gepersonaliseerde vouchers
Rewards: aantrekkelijke cadeau’s, verkrijgbaar met hoge kortingen

A-merken gebruiken Qnippo’s
A-merken maken in hun productcampagnes gebruik van Qnippo’s, hèt merk voor promotionele
acties. U kent ze wel, de acties van Heineken, Peijnenburg, Melkunie, Mars, Sultana, Milka, Danone
en Nescafé. Uw merk, ons team... Een perfecte match!

Consumenten tevreden over Qnippo’s
Een consument maakt graag gebruik van een promotionele
actie. Hij verwacht dat hij snel en gemakkelijk in aanmerking
komt voor het voordeel dat u biedt. Uw actie moet deze
verwachting waarmaken. De consument rekent er op, dat hij:

Qnippo’s
biedt u dit
allemaal
Veel A-merken gingen u voor,
u profiteert van onze ervaring.
En dat merkt u ook aan onze zeer

 Zich slechts één keer op een website aanmeldt en de
actiecode en/of persoonlijke gegevens invult
 Probleemloos het ‘voordeel’ ontvangt: het overmaken
van geld, het toesturen van kaartjes,etc.
 Vragen snel en to the point beantwoord ziet, omdat hij
door het systeem herkend wordt
 Zaken doet in een veilige internetomgeving die zijn
privacy waarborgt.

concurrerende tarieven.

Wat doet Qnippo’s voor u?
 Qnippo’s faciliteert marketeers bij het ontwikkelen en
implementeren van succesvolle promotionele acties. Door onze
kennis en kunde zijn wij steeds in staat gebleken de verwachtingen
van onze klanten te overtreffen
 Wij werken van briefing tot clearing en ontzorgen u niet alleen,
maar nemen ook de volledige projectverantwoordelijkheid.
 
Gebruik makend van onze management tools bent u niet alleen
volledig op de hoogte van het succes van uw actie(s), maar heeft
u ook controle over de feitelijke voortgang van onze processen.
Volledige transparantie!
 
Qnippo’s acties zorgen ervoor dat u meerdere contactmomenten
heeft met de consument. Deze touchpoints zijn niet eenvoudig
uit te drukken in waarde, maar uit onze resultaten blijkt dat we
in alle gevallen iedere volgende actie succesvoller zijn.

 De responsive actiewebsites, door ons ontwikkeld en geimplementeerd,
kunnen zowel in uw huidige online omgeving ingepast worden als
autonoom gelanceerd worden. Aan u de keus!
 Onze veelvuldig beproefde automatisering is in de afgelopen jaren
succesvol doorontwikkeld en ook in de toekomst zult u automatisch
gebruik blijven maken va onze doorontwikkeling
 Qnippo’s acties werken in een volledig veilige omgeving ter
bescherming van onze klanten en de privacy van de consumenten.
Qnippo’s is ingeschreven bij het CPB. Deze betrouwbaarheid heeft er
voor gezorgd dat we voor de meeste van onze klanten een vaste partner
zijn
 Om absolute veiligheid te garanderen hebben wij ons eigen Fraud
Detection System ontwikkeld. De betrouwbaarheid van dit systeem heeft
er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat dit systeem ook door collega’s
in de markt wordt gebruikt. Wij beschouwen dit als een bijzonder groot
compliment!

De geschiedenis van Qnippo’s
Sinds 2008 is Qnippo’s actief op het gebied van online
promotionele acties. Met meer dan 200 afgehandelde acties voor
tientallen merkfabrikanten zijn wij ook in staat geweest om ons
platform succesvol te implementeren in het buitenland. De absolute
betrouwbaarheid en stabiliteit heeft ervoor gezorgd dat Qnippo’s
nu ook wordt ingezet in diverse andere landen binnen Europa.
Qnippo’s was een idee van Peter Strating, een absolute autoriteit
in Nederland op het gebied van Sales Promotion. Strating zag in
2007 kansen voor online afhandeling van sales promotions via het
internet. Hij schakelde internetbureau Unifact in voor het bouwen
van een online platform voor de afhandeling van deze acties die hij
Qnippo’s noemde. Onder het motto “Knippen wordt Qnippo’s”.
Gezamelijk werd jarenlang gewerkt aan het verder uitbouwen van
het platform. Vanaf oktober 2012 valt het merk Qnippo’s volledig
onder Unifact en worden continue nieuwe diensten toegevoegd,
denk hierbij bijvoorbeeld ook aan diverse b2b-oplossingen.
Het succes van Qnippo’s is gebasseerd op de combinatie van pure
marketeers en techneuten die volledig in staat zijn om aan alle
wensen van de klant te kunnen voldoen. Wij zijn er trots op altijd
een oplossing te vinden die past in de doelstelling en binnen het
budget van onze klanten.

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie of een
vrijblijvende offerte via info@qnippos.nl of via www.qnippos.nl
Europaweg 9
8181 BG Heerde

Postbus 76
8180 AB Heerde

T 0578-631717
E info@qnippos.nl

