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Ontdek de véle voordelen met Loyalty Connect
Loyalty Connect stelt je in staat om klanten te binden,
boeien en belonen op het meest relevante moment. Vanuit
onze missie verbinden wij met ons unieke Loyalty Connect
Platform lokale partijen zoals ondernemers, verenigingen,
consumenten, bedrijven, gemeenten of andere culturele
organisaties met elkaar. Altijd met het doel lokaal besteden
leuker en interessanter te maken en het gezamenlijk
stimuleren van de lokale economie.

Haal meer resultaat
uit de onderneming
met een eigen loyalty
programma.

Wii willen u vanuit Puur Zaans op de hoogte
brengen dat wij inmiddels een klantenbestand
hebben van 8000 loyale pashouders; potentiële
klanten voor u en andere ondernemers in
Zaanstad en omstreken.

>10.000
loyale
klanten

Lage

investering

Klantbinding

Wij willen lokale ondernemers helpen door
gezamenlijk op te trekken op het gebied van
marketing om deze groep te bereiken. Wij hebben
een nieuw platform ontwikkelt waar klanten en
ondernemers samen komen.
Samen sta je immers sterker!

www.puurzaans.nl

Veilig

Breed

inzetbaar

groot

Bereik
Een krachtig spaarprogramma
voor jouw gemeente of regio
Wij bieden een unieke SaaS-oplossing aan met
diverse mogelijkheden en functionaliteiten voor
verschillende doelgroepen en doeleinden. Zoals o.a.
onze regelingen systeem voor mantelzorgwaardering
en/ of Participatieregeling minima (stadspas) of bijvoorbeeld een online spaarsysteem voor bedrijven en
culturele organisaties met een loyaliteitsprogramma.
Bekijk direct de resultaten
Een krachtig spaarprogramma voor jouw gemeente
of regio. Ons Loyalty Connect platform is de basis
voor het inrichten en uitvoeren van spaarcampagnes
en online spaarkaarten. Via het marketing
dashboard heb je direct inzicht in de data en
resultaten. Op deze manier kun je inzichtelijk
inspelen op de wensen en behoeften van de klant en
eventueel uw programma tussentijds bijstellen. Het
programma stelt je in staat om naast aankopen extra
ondersteunend te zijn in het aankoopproces.
Let’s Connect met je eigen loyalty webshop
Verkoop online producten, vouchers en producten
met gespaarde punten of bijbetaling. Het loyaliteitssysteem biedt een volledige orderwebsite met fulfilment. Digitale producten worden automatisch uitgestuurd. Maak landingspagina’s voor loyalty acties op
je eigen website. De resultaten zijn zichtbaar in het
loyalty dashboard. Zo maak je online campagnes
meetbaar en heb je alle data in één systeem bij elkaar. Klanten of leden loggen in op hun persoonlijke
loyalty pagina. Hier kunnen ze gegevens inzien en
wijzigen. Verder krijgen ze inzicht in spaardoelen,
punten, acties en nog veel meer.

www.puurzaans.nl

Online spaarkaart inzetten
Puur Zaans helpt om meer klanten te werven en
bestaande klanten te behouden. De online
spaarkaart, in vorm van een Wallet pas, is snel
inzetbaar en voordelig in gebruik. Klanten hebben
de kaart altijd bij zich op hun smartphone.
De digitale spaarkaart is multi-inzetbaar voor
sparen, loyalty, cadeau vouchers en kraskaarten.

Innovatieve Loyalteitssystemen
Wij ontwikkelen en implementeren innovatieve loyaliteitssystemen, zoals regelingen
systemen voor gemeenten, online spaarsystemen voor bedrijven, customer (voucher)webshop,
digitale loyalty passen, cadeaukaarten en multichannel loyaliteitsprogramma’s.
Zie hieronder een reeks van onze services.

Win-Win situatie
“De winst van een gemeenschappelijk platform schuilt vooral in de gedeelde investering en
samenwerking. Deelnemende bedrijven wordt eigenlijk een pasklaar raamwerk geboden.
Ze hebben de controle over de programma-invulling en de uitstraling.” Dat betekent ook
dat iedere retailer zelf bepaalt hoeveel punten hij weggeeft en welke standaard inbegrepen
marketingmiddelen er worden ingezet. Door het platform te koppelen aan de webshop of het
kassasysteem zijn klanten bijvoorbeeld automatisch met een e-mailcampagne te verleiden
voor een nieuw bezoek.

Zo ziet ons Loyalty Connect Platform
met shop eruit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bekijk onze video

Volledig te ‘branden’ naar eigen wensen
en huisstijl
Diverse cadeaukaarten inzetbaar
(voordeelpas, spaarpas, betaalpas,
vouchers, storecards)
Diverse loyalty programma’s inzetbaar
(sparen, korting, meedoen, gamifications)
E-wallet; digitale vouchers, digitale
QR-code in je ‘wallet’ van je smartphone
Fysieke passen
E-mail marketing, campagnes,
nieuwsbrieven
Webshop
Al jouw producten, vouchers, tickets,
abonnementen en loyalty gadgets
overzichtelijk op een rij.
Mijn-omgeving voor de gebruiker
Vanaf elk device te beheren

Bedrijven breng je acties en producten onder de aandacht
bij duizenden pashouders
Duizenden mensen uit Zaanstad en omgeving hebben een Puur Zaans Pas.
Allemaal zijn zij nieuwsgierig naar de nieuwste acties.
Pashouders blijven op de hoogte van de laatste acties door:
- Bezoek aan de website www.puurzaans.nl/acties
- De Puur Zaans Pas app & Puur Zaans social media
- De Puur Zaans pas digitale nieuwsbrief (5.000 abonnees)
- Advertentie regionale huis-aan-huisblad
Alle acties worden vermeld op de website www.puurzaans.nl. Maandelijks maken
we een selectie van de Puur Zaans Pas acties die in de digitale nieuwsbrief, via
onze social media kanalen en regelmatig met een advertentie in de krant worden
meegenomen. Wil je zeker meegenomen worden in de Puur Zaans Pas promotie?
Vraag naar de mogelijkheden*.

Puur Zaans is onderdeel van
Loyalty Connect

Get Connected!
Meer weten over onze producten of diensten?
Maak vrijblijvend een afspraak of kijk op onze
website voor meer informatie.

www.loyaltyconnect.nl
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partners
Hieronder tref je een een kleine greep van
Zaanse partners waar we een compleet
loyaltyprogramma voor hebben verzorgd.
Van concept, uitwerking tot volledige
resultaten dashboards.
Kijk op onze website bij ‘voor ondernemers’.

Tarieven
Connect*
€ 35,- per maand
*Vraag naar de voorwaarden en
extra mogelijkheden.
Genoemde bedragen zijn excl. BTW

Bent u enthousiast geworden en geïnteresseerd om aan te sluiten aan het
nieuwe Zaanse loyalty platform? Reageer dan op deze mail. Bellen mag ook.
Wij komen graag bij u langs om ons Loyalty Connect Platform aan u te mogen
presenteren en te vertellen over alle mogelijkheden en functionaliteiten dat ons
platform biedt.
Het wordt weer tijd voor positiviteit en saamhorigheid: Let’s connect!
Denise de Vries-Mans
CEO Puur Zaans – Loyalty Connect
Zeilenmakersstraat 4c, 1551 AA te Westzaan
info@puurzaans.nl of info@loyaltyconnect.nl

