Hoe meer je weggeeft
Hoe meer je verdient
Verdien samen met jouw vrienden geld en shoptegoed!

www.vriendencheque.nl

Het concept
Een marketingkanaal dat u geheel vrij van risico
kunt inzetten om meer rendabele omzet, downloads
of leads te genereren?
Ontdek consumer-to-consumer affiliate marketing!
Met de marketing tool van Vriendencheque kunnen uw huidige klanten eenvoudig een
unieke code met hun netwerk delen, waarmee de ontvanger korting kan krijgen op uw
producten of diensten.
De promotor ontvangt een door u te bepalen vergoeding per gewenste handeling die met
zijn of haar unieke code voltooid wordt.

		Waarom zou u deze promoties inzetten?
		

•

Meer rendabele omzet

		

•

Meer klanten

		

•

Gratis naamsbekendheid

		•

Risicovrij

De kracht van word-of-mouth in het online landschap
Mond-tot-oor reclame is de oudste, goedkoopste en meest effectieve vorm van marketing.
Wanneer een kennis een product, dienst of aanraadt, zal u dit advies eerder opvolgen dan
wanneer een vreemde u vertelt wat u zou moeten doen.
Het internet maakt het voor gebruikers heel eenvoudig om prijzen te vergelijken, reviews te
lezen of kortingscodes te vinden.
Waarom zou u uw klanten dan niet inzetten als betrouwbare referenties, die potentiële
klanten ook nog eens voorzien van voordeel?

Het concept
Hoe werkt de marketing tool van Vriendencheque in?
Consumenten delen kortingscodes met hun netwerk. Wanneer deze codes gebruikt worden,
ontvangen zowel de gever als de afnemer een vergoeding, die door u vastgesteld kan
worden.
1.

Consument X deelt de unieke code die op vriendencheque.nl of op uw website staat.

2.

Vriend Y ontvangt de code via Whatsapp van Consument X, met daarbij een
gepersonaliseerde boodschap

3.

Vriend Y gebruikt de code bij de aanschaf van een product in uw webwinkel

4.

Vriend Y ontvangt korting op zijn of haar aankoop en Consument X ontvangt een
wdoor u ingestelde vergoeding voor het doorverwijzen.

Geheel risicovrij meer rendabele omzet genereren
Een marketingtool zonder risico? Jazeker.
		

No Cure No Pay

		

Vriendencheque houdt een vast bedrag in per order die via Vriendencheque

		

promoties gerealiseerd is. Wanneer de promoties niet gebruikt worden, maakt

		

u dus ook geen kosten.

		

Rendabele omzet

		

Wanneer de vaste fee van Vriendencheque en uw vergoedingen binnen uw

		

brutowinstmarge passen, zal u altijd nettowinst maken! Hoe meer verkopen u

		

dus realiseert, hoe meer rendabele omzet!

		

Volledig in controle

		

U bepaalt de hoogte en de vorm van de vergoedingen voor zowel de promotor

		

als de gebruiker.

		

Verwijzingen die via Vriendencheque voltooid zijn, kunt u zelf goedkeuren

		

of afwijzen. Wanneer een code gebruikt is, kunt u controleren of de order

		

geslaagd is en vervolgens de vergoeding aan de codeverstrekker uitbetalen.

Het concept
		

Veilig omgaan met data, uw data

		

Alle data die met de tool vergaard wordt, is uitsluitend van u. Volledig

		

versleuteld en beveiligd worden de verkoop- en promotiegegevens

		

opgeslagen in het systeem.

		

Vergroot uw naamsbekendheid

		

Er hoeft geen aankoop plaats te vinden om uw merknaam uit te dragen.

		

Wanneer de code gedeeld wordt, wordt uw merknaam uitgedragen door een

		

persoonlijke connectie van de ontvanger. En dit straalt op een positieve

		

manier af op uw merk!

Welke manier zijn er om gebruikt te maken van
Vriendencheque promoties?
Er zijn drie mogelijkheden om Vriendencheque voor uw eigen website in te zetten.
1. Promotiecodes verspreiden via Vriendencheque.nl
De door u gewenste promotie verschijnt in het actieoverzicht van Vriendencheque.nl
2. Vriendencheque promoties geïntegreerd op uw website en op Vriendencheque.nl
Verweef de promoties op uw bedanktpagina en andere secties op uw website, voor
maximale zichtbaarheid en effectiviteit.
3. Full support voor marketing en techniek
Haal het maximale uit Vriendencheque met volledige ondersteuning op het gebied van
techniek en marketing.

Hoe kan ik Vriendencheque integreren op mijn website?
Wanneer u de promoties op uw website wilt integreren, vergt dit enkele eenvoudige
technische handelingen.
Vriendencheque heeft verschillende koppelingen gerealiseerd met grote webplatformen,
waardoor onder andere Magento-gebruikers zeer vlot Vriendencheque kunnen inzetten.
Voor de platformen waar nog geen koppelingen bestaan, kunnen wij snel de juiste oplossing
bieden.

Het concept

Altijd inzicht en overzicht met de beheer module
Alle activiteiten van uw promotors kunt u inzien en beheren in de beheer module van
Vriendencheque.
•

Codes per promotor

•

Verzilverde codes per promotor

•

Toegekende vergoedingen per promotor

•

Orders die met code geplaatst zijn

•

Eenvoudig en overzichtelijk dashboard

Dit biedt u niet alleen volledige controle en inzicht over toegekende vergoedingen en
ingezette promotoren,, maar ook additionele marketingmogelijkheden. U zou succesvolle
promotoren bijvoorbeeld bij andere marketingactiviteiten kunnen betrekken of u zou hen
juist kunnen voorzien van andere codes om andere doelen na te streven.

Wilt u ook gebruik maken van Vriendencheque promoties?
Neem dan contact met ons op of kijk op www.vriendencheque.nl.

Contactgegevens
WOM Marketing
Mail: info@wom-marketing.nl
Tel: (+31) 010 - 842 23 71
Postadres
Postbus 22414
3003 DK Rotterdam

