
meer herhalings- en extra verkopen

meer aanbevelingen

meer nieuwe klanten

verminderde prijsgevoeligheid

... leidt tot meer omzet!



De kassa als online marketinginstrument

bonVito is een web based marketinginstrument met talrijke, veelzijdige functies op 

de volgende gebieden:

•	 Klantenbinding

•	 Klantenkaart

•	 E-Payment 

•	 Reservering

•	 Reporting 

Volledig in de kassa geïntegreerd
Individuele campagnes kunnen heel eenvoudig online aangemaakt en naar de Vectron-

kassa’s van de deelnemende filialen verzonden worden. Zodra een actie van start is 

gegaan, biedt bonVito de mogelijkheid om uw succes in real time te volgen. Ook inmid-

dels afgesloten campagnes kunnen op elk gewenst moment worden bekeken. Dankzij de 

volledige integratie van bonVito in het Vectron-kassasysteem is het hele verloop van 

de marketingmaatregel verbonden met het kassabedieningsproces. Dit levert dus geen 

extra werk op voor uw personeel, omdat de afwikkeling van de centraal georganiseerde 

campagnes automatisch via de kassa plaatsvindt. Bovendien kunnen op deze manier 

bijv. alleen stempels worden verstrekt, als er ook daadwerkelijk omzet via de kassa 

wordt geboekt – misbruik uitgesloten!

Campagnes voor anonieme en/of geregistreerde gebruikers
Bij de meeste campagnes kunnen uw klanten zelf kiezen of ze er anoniem of geregis-

treerd gebruik van willen maken. Bij het anonieme gebruik is de instapdrempel voor 

klanten bijzonder laag. Alle benodigde campagne-informatie wordt op de bon geprint 

en voor u ontstaan er geen kosten voor klantenkaarten. Uw klant brengt de bon tijdens 

zijn/haar volgende bezoek gewoon mee om meer bonussen te sparen of deze te verzil-

veren. 

Voor geregistreerd gebruik ontvangt uw klant ofwel een klantenkaart of hij downloadt 

de bonVito-app op zijn smartphone en kan deze eenvoudig als digitale klantenkaart 

gebruiken. Dankzij de klantregistratie in het bonVito-systeem ontvangt u extra waarde-

volle informatie over uw klant en zijn koopgedrag. Beloon uw klanten voor hun regis-

tratie met kortingen, want met de verkregen gegevens kunt u campagnes doelgerichter 

op uw klanten en hun behoeften afstemmen en zo door een versterkte klantenbinding 

meer omzet genereren. De campagneafwikkeling gebeurt door eenvoudig inscannen 

van de klantenkaart of de in de app aanwezige QR-code op de kassa.



bonVito maakt koopgedrag transparanter
Via de uitgebreide analysefuncties in real time zijn alle belangrijke parameters van alle 

klantenbindingsmaatregelen op ieder gewenst opvraagbaar. Standaardreports maken 

gedetailleerde analyses op basis van campagnes en klanten mogelijk, bijv.:

•	 Aantal verstrekte, verzilverde en open stempelboekjes, coupons, punten, cadeau-

kaarten enz.

•	 Behaalde omzet per campagne

•	 Kosten verstrekte kortingen

•	 Totaalomzet met actieartikelen

•	 Gemiddelde bonhoogte per campagne

Door middel van filterfuncties en CSV-downloads kunnen bovendien heel eenvoudig ei-

gen analyses worden gegenereerd. U controleert daarmee uw acties, kunt het succes 

meten en hierdoor de efficiëntie van uw marketingcampagnes duidelijk beoordelen. Bo-

vendien verkrijgt u waardevolle inzichten in het individuele koopgedrag van uw klanten. 

Zo hebt u op elk gewenst moment de mogelijkheid om te bekijken of uw campagne aan 

uw verwachtingen voldoet en kunt u deze desgewenst doelgroepspecifiek, op basis van 

actuele gegevens optimaliseren.

Flexibel & veelzijdig
•	  Campagnes individueel inzetbaar

•	 Flexibele prijsmodellen, bijv. transactiegerelateerd 

zonder contractlooptijd

•	  Toegang vanaf elke gewenste plek en altijd (via  

app of browser)

Gebruikersvriendelijk
•	 Intuïtieve en eenvoudige bedieningsinterface

•	  Gebruikersrechtenbeheer

•	  Geen extra werk dankzij automatische afwikkeling 

via de kassa

Veilig
•	  Dubbele gegevensopslag en gegevensbescherming 

•	  Voldoet aan alle wettelijke randvoorwaarden

•	  Maximale uitvalbescherming

•	  Gecodeerde gegevensoverdracht en duidelijke  

barcodes

•	  Geen manipulatie door klanten en medewerkers 

mogelijk

Volledige controle & transparantie
•	  Uitgebreide real time reports over omzetten en 

campagne-effecten

•	  Artikel- en klantgerelateerde analyse

•	  Centraal gegevensbeheer

•	  Overzichtelijke klantenlijst voor doelgerichte  

marketingacties

www.bonvito.net



bonVito is de ideale online marketing tool voor vele branches. 

Het is met name geschikt voor: 

“Hoe wij goede klanten verande-

ren in de beste stamgasten? 

Automatisch met de  

bonVito-klantenkaart.“

“Hoe wij onze loyaliteitsacties 

fraudebestendig maken? 

Met de digitale stempel-

boekjes van bonVito.“

“Hoe wij op mindere dagen 

voor meer klanten zorgen? 

Gemakkelijk via e-mail of sms.“

Horeca & ijssalons

Filiaalhouders

Bakkerijen 



Gedetailleerde informatie over de winstgevende toepassing van bonVito in de  

verschillende branches vindt u op www.bonvito.net  

“Klanten groeperen, gericht aan-

spreken en langdurig in de smaak 

vallen? Dankzij de bonVito-

klantenlijst geen probleem.“

“Wat wij voor ons nieuwe Vectron-

kassasysteem hebben betaald? 

Dankzij bonVito helemaal niets.“

“Campagnes eenvoudig, snel en  

zonder veel inspanningen en  

financiële investeringen implemen-

teren? Uiteraard, met bonVito.“

Handel 

Stomerijen

Kappers

www.bonvito.net



Overzicht van de functies

Klantenbindingsmodules

Coupons
Kassacoupons bieden de mogelijkheid om klanten een bonusimpuls 

voor hun volgende bezoek te geven. Daarnaast kunnen reclame-

coupons worden gemaakt, die als barcode op advertenties, folders 

enz. worden gedrukt.

CRM
Met deze module kunnen geselecteerde klanten via sms of e-mail 

doelgericht coupons toegestuurd krijgen. Ideaal om inactieve klan-

ten te bereiken of de bezoekfrequentie in tijden met een lage omzet 

te verhogen.

Digitale stempelboekjes
“Elk 11e drankje is gratis“ is een karakteristiek voorbeeld voor een 

stempelboekje. Dankzij de koppeling aan de kassa worden stempels 

alleen verstrekt bij boeking van de desbetreffende artikelen – mis-

bruik uitgesloten.

Punten sparen
Klanten ontvangen tijdens hun bezoek omzetgerelateerde bonus-

punten. Met de gespaarde punten kunnen de klanten vervolgens bij 

u betalen.

Directe kortingen
Maakt kortingsacties mogelijk op geselecteerde artikelen of artikelgroe-

pen, bijv. “Op woensdag 20 % korting op alle drankjes“. Directe kortingen 

kunnen naar keuze procentueel of als vast bedrag worden verleend.

C
Couponfür Gratisproduktoder Rabatt

C
Coupon

für Gratisprodukt

oder Rabatt

C
Coupon
für Gratisprodukt
oder Rabatt

CRM
 @  



Overzicht van de functies Andere modules

 Klantenkaart
Uw klanten profiteren van de vele voordelen van de klantenkaart. U 

overigens ook: op basis van de opgeslagen gegevens kunt u gericht 

contact opnemen met bepaalde klantengroepen en met uw eigen klan-

tenkaart een plekje in het geheugen van uw klanten verwerven (of in 

de portemonnee of de smartphone).

E-payment (prepaid, krediet, cadeau- en tegoedkaart)
Maakt het mogelijk om geldbedragen op klantenkaarten te laden, die 

vervolgens voor inkopen beschikbaar zijn. Een kredietfunctie is even-

eens mogelijk, waarbij de kredietvoorwaarden voor afzonderlijke kaarten 

of complete klantengroepen naar believen kunnen worden vastgelegd.

Online reserveringssysteem
Deze module vervangt de ouderwetse, onoverzichtelijke reserve-

ringsschriften door een praktisch online-reserveringssysteem met 

vele extra’s.

Online reporting 
Met de reporting-functie wordt u in staat gesteld om live toegang te 

verkrijgen tot alle actuele kassagegevens of de omzetten van de afge-

lopen dagen te controleren – via PC, tablet of smartphone.

White Label
 Met deze module kunt u het bonVito-consumentenportaal in uw design 

laten stralen. Zorg op die manier voor extra reclameruimte en voor uw 

USP.

Uitgebreide informatie over bonVito vindt u 

op internet via www.bonvito.net

www.bonvito.net



Contact

bonVito GmbH

Willy-Brandt-Weg 41

D-48155 Münster

Tel. +49 (0)251/2856-100

info@bonvito.net

www.bonvito.net

www.bonvito.net


