


SETTING THE SCENE IN FMCG 

Fabrikant wordt steeds afhankelijker van retailers en 
zoekt naar alternatieven. 

Consument wordt steeds meer actiegedreven en 
zoekt naar gemak.  

Retailer bepaalt in hoge mate merk-communicatie 
en aanbod. 

Technologische innovaties en digitalisering in 
FMCG blijven achter.  

De meeste spelers in de markt weten niet  
wie zijn producten koopt. 



WAT WE DOEN 

SCOUPY biedt haar klanten alle middelen om  
snel en effectief te werken aan  
 
•  Trial  
•  Penetratie  
•  Rotatie 
•  Awareness 
•  Loyalty 

 
Directe en retailer-onafhankelijke activatie die leidt tot 
het realiseren van aankoopdoelstellingen. 



 
Online-to-Offline  
Cashback-principe 
Krachtige database  
 
 
Unieke technologie 
Pijlsnelle clearing 
Datacapturing uit kassabon 
 
 
Actueel en concreet inzicht  
Real time dashboarding 
Aankoopdata en gedrag 

HOE WE DAT DOEN 

foto marketeer met laptop!
en dashboard!



ONS                 MODEL: DE VOEDINGSBODEM VOOR SUCCES 

iD C A 



1. Rationele boodschap  
oproep tot (trial-)aankoop. Via app, 
mail en ondersteund met massa 
mediaal bereik   

RATIONEEL, EMOTIONEEL, PERSOONLIJK. SCOUPY. 

2. Emotionele boodschap  
Persoonlijke bevestiging m.b.v. 
branded content, afgeleverd in de 
mailbox van de koper.  
 
3. Persoonlijke boodschap 
Verdere persoonlijke bevestiging en 
verdieping van de relatie met 
persoonlijke aanbiedingen en beloning 
voor loyaliteit  



1)  Controleren van actie-aankoop:  

•  Intelligente fraude-detectie 
•  Pijlsnel uitbetalen (48hrs garantie)  
•  Customer Service 
•  Real Time rapportage  
 
2) Verzamelen, structureren en  
verrijken aankoopdata:  
 
•  Consumentenprofielen  
•  Koopgedrag  
•  Retargeting  
•  Loyalty tools 
 
 
    

CLEARING SERVICE & DATA VERWERKING 

 
De data wordt verzameld. 

OCR  (optical character recognition)  
zet pixels om in platte tekst 

 
De tekst wordt herkend en opgeslagen. 



…weten wat ze waar  
& wanneer koopt, 

en wat haar merk- 
voorkeuren zijn 
(Like2Try, >30mio) 

We stellen haar graag  
aan u voor… 
Naam 
Geslacht 
Woonplaats 
Leeftijd 
Gezinssamenstelling 
Inkomen 
Etc. 

Bereik haar direct, persoonlijk 
en uiterst relevant 

DIT IS LIZZY.           

Verdieping van inzicht m.b.v. snelle en directe  
online vragen aan kopers via hettestpanel.nl 

Retargeting op eerdere kopers: 
“probeer nu ook onze andere smaak” 
“probeer opnieuw met 50/25% korting” 

Inzetten van gemakkelijke & leuke,  
retailer-onafhankelijke loyalty tools    



CONSUMER FEEDBACK & RATING 

Onderzoek na afloop van een Scoupy campagne 
 
•  Socio-demografie 
•  Aankoophistorie 
•  Aankoopintentie 
•  Product beoordeling 
•  Kwaliteitszegel, te gebruiken in eigen media 

Ook in te zetten om vooraf inzichten te verzamelen 
om communicatie persoonlijker te maken 
 



(RE)TARGETING 
Omschrijving 
• “Exclusief voor jou coupon” op het Scoupy platform 

 Actie getarget op: 
•  Kopers 
•  Merkvoorkeur (likes) 
•  Retailer(s) 
•  Geografisch 
•  Demografisch 
•  Categorie 

Een combinatie van filters is mogelijk 



REAL-TIME INZICHT 



SAMENVATTEND 

Beste Lizzy, 
 
Je kunt nu GRATIS 
Oase Ambachtelijke 
Limonade proberen in 
jouw supermarkt!  

Activatie t.b.v. trial, penetratie, rotatie 
•  Snelle & retail onafhankelijke, nationale communicatie  
•  E-mail, push op Scoupy base, evt. additionele media  

Emotioneel laden van merk & aankoop 
•  Zenden van branded content 
•  Uitvragen reviews & ratings 

Personalisatie van vervolgacties 
•  Trigger herhalingsaankoop 
•  Variabel aanbod & korting 

Identificatie van (aspirant) kopers 
•  Verzamelen click, swipe, kassabon 
•  Koppelen aan Scoupy-accountdata 

Realisatie van trial aankopen 
•  Getriggerd door (100%) cashback 
•  Direct resultaat, real time & transparant inzicht 

Relatie verstevigen 
•  Branded spaarkaart 
•  Verrassend voordeel 



Frank Dionisius 
Business Development Director 
 
+31 6 24 27 50 69 
f.dionisius@scoupy.com 



Leadgeneratie / direct sales campagnes 


