MEMBERS O
NLY

FACTS om kunde/loyalitets klub
Gennemsnit salg stiger mellem 50-70 % på medlemmer
Når man har været i gang et stykke tid, vil alle salg være mellem 40-50 % fra medlemmer
Nem og billig markedsføringskanal til stor del af din omsætning
Loyalitets systemet kan udvides med forskellige moduler

HAR I BRUG FOR AT FÅ RÅDGIVNING OM
hvordan ClubONE system kan optimere Jeres forretning, og
hvordan I indføre et loyalitets system i Jeres forretning?

RING T
IL OS

7022 1
315

GRUNDMODUL medlemmer
VEDLIGEHOLD

AFSENDELSE AF SMS

AF MEDLEMSDATA

MARKEDSFØRING

OPSÆT BUTIKKER

FØDSELSDAGS SMS

Ekstra felt på medlemmer:

Auto fødselsdagshilsen

Fornavn

Butiksnavn som afsender

Butik

- op til 1 md. før

Efternavn

Flettefelter i besked:

Ekstra felt på SMS

Butiksnavn som afsender

Mobilnummer

Hej “navn”

afsendelse: Butik

Flettefelter i besked:

Fødselsdag

Afsend på forudbestemt

Butikken får egen bruger

Hej “navn”

tidspunkt

Butikken kan sende SMS

Afsend baseret på:

til egne medlemmer

- Medlems alder
- Butik

GRUNDMODUL bonus
STYR BONUS PÅ DINE

INTEGRERET MED

AFSENDELSE AF SMS

MEDLEMMER

KASSEN

MARKEDSFØRING

STATISTIK
Mål omsætning pr. butik

Tildel bonus som kr.

Bonus kan benyttes som

Ekstra segmenterings felt:

Se “basket-size”

eller point.

betalingsmiddel

Bonus mere eller mindre

pr. medlem

Bonussats som %

Kunder synkroniseres med

Ekstra flette felt:

Kan bruges som stem-

klubben

“Bonus saldo”

pelkort til kaffe eller

Købsdata importeres, og

sandwich

der udregnes bonus

GRUNDMODUL sms reminder
SEND EN SMS TIL ENKELT KUNDER
Service beskeder:

“Dit tøj er færdig hos skrædderen”
“Din størrelse er kommet hjem”
“Din middagsbestilling på sandwich
er klar til afhentning”
“Din cykel er færdig”

BRUG SOM PÅMINDELSER
Kan tidsbestemmes
Bestem selv afsender

MOBILT kundekort - som App på mobilen
Drop plastikkortet - stregkode på App

FORSIDE
Stregkode og oplysninger om bonus
Se dine tidligere køb
STORE LOCATOR

EGET LOOK ’N’ FEEL

Se nærmeste butik

Kunden bestemmer farver og skrifttyper

via kort og liste

Vælger ikoner og sender logo

Butiksinformationer
· Adresse

REDIGER PROFIL

· Telefonnummer

Ændre dine oplysninger

· Åbningstider

Ændre nyhedsbrevs tilmeldinger

INFO SIDE

E-MAIL integration
SYNKRONISER DATA MED MAILSYSTEMER
Alle data synkroniseres
Til- og afmeldinger gemmes også i klubben
Giver ekstra medlemsfelt: E-mail

BRUG MAIL SYSTEMET TIL NYHEDSBREVE
UNDERSTØTTELSE
Ubivox
Mailchimp
Andre systemer på “request”

LS
MAI

YST

EME

R

FACEBOOK - HJEMMESIDE
og mobilformular

TILMELDINGSFORMULAR

VÆLG RELEVANTE DATAFELTER

Virker som en facebook tab

Fornavn - Efternavn

Er mobil optimeret

E-mail

Kan integreres på hjemmsiden

Fødselsdag

Inkluderer “medlemsbetingelser”

Evt. butik

DIN EGEN STIL

INTEGRERET FLETTEFELT

Formularen kan have dit design

Send formularen til eksisterende medlemmer,

En CSS fil lægges ind

disse kan opdatere deres oplysninger
Integrer i velkomstbesked, så folk giver
ekstra oplysninger, f.eks. email

AUTOMATISK SMS

Automatisér din markedsføring med Automatisk SMS.
BUTIKKEN KAN GENERERE MERE SALG VED AT SÆTTE MEDLEMMERNE I FORLØB
F.eks.
Periode uden køb, medlemmet får automatisk
besked hvis de ikke har handlet i eks. 3 md.
Købt for beløb, SMS til medlem med kupon til
fordel fordi de har handlet for eks. 500,Bonussaldo, SMS genereres når medlemmet har
opnået en bestemt bonussaldo
Køb af vare, Kunden køber cykel og får SMS
efter 3 md. med reminder om service og igen
12 md. efter

Tilmelding til kundegruppe, hvis butikken kører med
betalt medlemsskab kan de lægge medlemmet i
dette forløb og lave reminder, når medlemsskabet
er ved at udløbe
Udmelding fra kundegruppe, medlem får besked
når de er udmeldt fra en kundegruppe
Fuldt stempelkort, medlem får SMS når de har
opnået fuldt stempelkort, se mere om stempelkort
under BONUS

KUPONMODUL

Send en kupon til medlemmerne, som kan indløses på mobilen med et enkelt klik.
FUNGERER SOM LINK I SMS TIL GRAFIK SOM KAN INDLØSES ÉN GANG, HEREFTER FÅR KUPONEN
ET INDLØST STEMPEL OVER SIG
Brug kuponen til specielle medlemsfordele
så kunderne føler de får noget specielt
Brug den til fødselsdagsgave/tilbud
Kuponen kan sættes med udløbsdato

KUPONM

ODUL

0,-

KR.

BONUS kampagner
SPECIELLE BONUSSATSER

BRUGSSCENARIER

Bonussats pr. tid

Bonus ved udsalg:

Bonussats pr. butik

Fra xx.xx-xxxx til xx.xx-xxxx udsalg

Bonussats pr. kundegruppe

- Ingen bonus

Efter endt “kampagne” bruges den normale bonussats
Kundeaften for kajakklubben - 10% bonus
- Kun til gruppen: Kajakklubben
- Kun i butik: Kolding
Open By Night xx.xx-xxxx
- 10% bonus
- Kun fra 18.00 - 22.00
- Kun i butik: Kolding
- Kun til private og ansatte

EKSTRA felter

ÅBNER OP FOR FLERE MEDLEMSDATA
Adresse - Postnummer
By
Køn

VIRKER OGSÅ HER
Email integration
Facebook/hjemmeside og mobilformular

EKSTRA SEGMENTERING
Segmentér på køn
Segmentér på postnummer:
Send kun ud til Fyn, eller f.eks. Sjælland

KUNDEGRUPPER
SPLIT DINE KUNDER OP

DIFFERENTIER BONUS

Lav grupper til f.eks. privat og erhverv

Angiv bonus pr. grupper, f.eks.:

Er integreret med POS ONE kundegrupper

0% til erhverv
5% til privat

Kan bruges til special aftaler:

10% til ansatte, “personalerabat”

Ansatte
Foreningsaftaler

STATISTIK
Mål omsætning pr. butik

BRUG TIL SEGMENTERING
Kan segmenteres ved SMS afsendelse
Synkroniseres over i mailprogrammet

Se “basket-size” pr. medlem

%

PRISER

Vejledende udsalgspris ekskl. moms

MEMBERS O
NLY
Grundmodul inkl. 1 butik og Facebook ...............

599,00

Ekstra butikker ............................................... 200,00

pr. md.

pr. md./butik

E-mail integration ...........................................

99,00

pr. md.

Automatisk SMS ............................................

99,00

pr. md.

Kupon modul .................................................

0,00

pr. md.

Bonus kampagner ..........................................

199,00

pr. md.

Flere datafelter på medlem .............................

99,00

pr. md.

Kundegrupper................................................

99,00

pr. md.

SMS til DK ....................................................

0,29

pr. stk.

Mobilt kundekort som App til IOS og Android ......
Priserne er gældende fra d. 1/7-2018

Løsningspris

Sivlandvænget 1
5260 Odense S

Tlf.: 70 22 13 15

www.posone.dk

Læs mere om CLUBONE på posone.dk

