Tarievenkaart

Aangenaam, wij zijn Klantgemak
Voor het beste klantcontact.
We leven niet in een verandering van tijdperk, maar in een tijdperk van verandering.
Daarin is het de uitdaging om een klantgerichte organisatie te zijn; een organisatie
die invulling geeft aan de customer journey en alles in het werk stelt voor de optimale
klantbeleving, klanttevredenheid en klantloyaliteit.

Succesvolle organisaties zijn uitblinkers
in omnichannel klantcontact!

”

Als een klant altijd wordt gehoord, wordt een tevreden klant een blije klant. Maar wie
levert dat? Wie zijn de specialisten die uw organisatie laten uitblinken in klantcontact?
Die u de tools, mensen en middelen bieden om dat mogelijk te maken? Wij maken het
u graag gemakkelijk. U vindt het op Klantgemak.

De cijfers spreken voor zich:

5
250
2000

unieke bezoekers per dag

Doelgroep
De top-2000 bedrijven van Nederland

7500
250

directeuren & klantenservice
managers die worden bereikt

Resultaat
Elke week meer dan 250 aantoonbare leads!

Online campagnes & leadgeneratie
Wat heeft u te bieden?
Uw verhaal, uw passie, uw proposities; daarmee positioneren wij uw bedrijf volledig op Klantgemak.
De mogelijkheden zijn simpel, het resultaat doeltreffend: Wij genereren interactie en leads!

Corporate pagina
De kracht van uw bedrijf. Een aansprekende landingspagina in tekst, beeld & video waar het
onderscheidend vermogen van uw bedrijf volledig naar voren komt.
Prijs per jaar:

€ 472,50

Nieuws updates
Houd uw doelgroep op de hoogte. 1x per maand wordt er een nieuwsbericht in de rubriek
Actueel geplaatst, uitgelicht op de homepage en gekoppeld aan uw corporate pagina.
Prijs per jaar:

€ 660,-

Propositie pagina’s
Nog meer interactie & conversie! Maak uw aanbod concreet met 3 propositie pagina’s die aan uw
corporate pagina worden gekoppeld. Zo wordt meteen duidelijk wat ze bij u kunnen afnemen.
Prijs per jaar:

€ 850,-

Proactief wekelijks leadoverzicht
Exclusief voor cold canvassers. Op basis van een slimme koppeling deelt Klantgemak 1x per week
de bedrijfsnamen en bestemmingspagina’s van haar bezoekers. Happy hunting!
Prijs per jaar:

€ 1620,-

Extra opvallend vermogen
Haal eruit wat erin zit. Nog meer mogelijkheden om overal gezien te
worden en meer te scoren. Met banners of extra pagina’s. Of beide.

Banners

Losse aanvullende pagina’s

Prijs homepage

€ 425,- per maand

Corporate pagina

€ 472,50 per jaar

Prijs rubriek

€ 322,50 per maand

Propositie pagina

€ 355,- per jaar

Nieuwsbericht onder Actueel

€ 85,- per pagina

E-mailmarketing & leadgeneratie
Wat wilt u overbrengen?
Een e-mailcampagne wordt vanuit Klantgemak exclusief voor uw bedrijf verzorgd.
Zo krijgt uw e-mailbericht altijd de maximale attentie. U de inhoud en wij doen de
rest. De leads tot op persoonsniveau ontvangt u letterlijk op een presenteerblaadje!

Prijs e-mailcampagne

€ 590,-

Prijs herhaalmailing

€ 172,50

Wie wilt u bereiken?
TeleBusinessBase is de enige database in Nederland met een volledig overzicht van
alle inhouse contact centers, klantenservices, meldkamers en servicedesks. Volledig
met bedrijfsgegevens, branche, seat grootte en zes contactpersonen.

Eenmalig gebruik van opt-in e-mailbestand TeleBusinessBase

€ 890,-

Jaarabonnement TeleBusinessBase, ongelimiteerd gebruik

€ 2.850,-

Hoe werkt het?
Een full service e-mailcampagne wordt op maat voor u verzorgd in het
e-mailmarketingsysteem van Klantgemak en bestaat uit de volgende onderdelen:

1
2
3
4
5

Opmaak Klantgemak e-mail template
U bepaalt zelf welke propositie / boodschap u wilt versturen.
Samen creëren we de meest effectieve e-mailcampagne.

Adresselectie vanuit TeleBusinessBase
Op basis van uw propositie / boodschap wordt door Klantgemak
altijd een passende dataselectie uit TeleBusinessBase gemaakt.

Verzending van de e-mailcampagne
Het e-mailbericht is gereed en goedgekeurd, het e-mailbestand staat
klaar en de e-mailcampagne zal door Klantgemak worden verstuurd.

Rapportage tot op persoonsniveau
Na verzending van de e-mailcampagne ontvangt u een complete
rapportage met inzicht in de effectiviteit en behaalde conversies.

Optioneel: Herhaalmailing
Indien gewenst kan Klantgemak voor elke e-mailcampagne nog een
herhaalmailing uitsturen.

*Alle genoemde bedragen in deze tarievenkaart zijn exclusief btw.

Voor het beste klantcontact.

Contactgegevens
T: 079 - 343 66 61
E: info@klantgemak.nl
www.klantgemak.nl

