LOYALITETSPROGRAM

Idé til at puste nyt liv ind i næstveds erhversliv
Af JFSP, JVA, KRL, PBWP og RJ fra Zealand Næstved
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VORES IDE TIL AT SKABE MERE INTERESSE I BYEN
- EN APP SOM EKSPONERE ERHVERSLIVET SÅVEL SOM DET KULTURELLE LIV TIL BORGERNE

•

Et samarbejde mellem erhvervslivet i Næstved bymidte.

•

Butikkerne kan vælge at deltage i et sammenarbejde hvor der efter 10 besøg vil udløses en rabat på x % på borgerens
næste køb i en af de tilmeldte butikker.

•

En app udvikles hvor butikkerne kan ligge et tilbud op om dagen som så vil blive vist til de borgere som har
downloadet denne app. Til de borgere som ikke ønsker at bruge appen, vil der være et klippekort tilgængeligt i fx
Næstved-bladet.

•

Næstveds kulturliv vil også have mulighed for at offentligøre opslag i appen så deres arrangementer eksponeres.
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FORSLAG TIL DREJEBOG/KONTAKT TIL BUTIKKER
1. 10 butikker udvælges
2. Indgående samtale, hvad tilbyder vi af værdi? (butiksbesøg) hvor mange ekstra besøg kan butikken forvente

3. Iinteressant for dem?
4. Hvad kan butikkerne gå med til ift. rabat/tilbud?
•

4.1 Er det mere interessant for dem at være med på en højere rabat med tilfældigt udvalg af butik, eller valgfri rabat fra
kunden

•

4.2 Butikken samler en række ting de kan gå med på 10/20% rabat ift.

5. Kan butikken udlevere et særpræget tilbud, som kunden kan vælge/blive tildelt dagligt? (det skaber interesse og
vedholdenhed at vide der sker noget nyt hver dag)
6. Vil butikken ikke være med i første omgang, kan vi forslå dem en prøve periode med gratis kaffe som deres udlæg
ELLER SOM START TING. Folk vil være interesseret i kaffen, men de skal downloade appen og besøge 5 butikker for at få kaffe
Lol perfekt markedsføring

QR kode som registrering?? eller lokation = butikkens lokation

TILBUD TIL FORRETNINGEN:

EKSEMPEL PÅ APPENS DESIGN

