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Marketing-
portals

De marketingportal zorgt ervoor dat jouw promomaterialen, POS en campagnemateriaal eenvoudig en gemakkelijk 
besteld kunnen worden. Elke week, maand of seizoen opnieuw. Je beheert zelf vanuit een online omgeving je eigen 
marketing. Alle acties worden door jou bedacht en ingevoerd. Op basis daarvan voorzien wij alle filialen van een nieuw 
promotiepakket. Het voordeel is dat je promotiepakketen sneller en efficienter geproduceerd worden. Dit scheelt tot wel 
25% op directe en indirecte kosten en draagt bij aan de CO2 reductie. Kort samengevat:

• Online omgeving
• Lokaal en (inter)nationale acties mogelijk per winkel
• Snelle time to market
• Formulebewaking
• Forse besparingen

• POS
• Folder/flyers
• Posters
• Prijskaartjes
• Handscanners

• Outdoor
• POS
• Flyers
• Prijskaartjes
• Barkerkaarten
• Website
• Email

• POS
• Barkerkaarten
• Website
• Email
• Handscanners
• Narrowcasting
• Digitaal 
 prijskaartje
• Digitale display
• Plafondhangers



Marketing-
portals

Ik wil:+
• Besparen op mijn winkelpromotiepakketten
• De time-to-market verkorten
• Verspilling van promotiemateriaal voorkomen CO2 reductie
• De regie op de uitingen in mijn winkels behouden
• Lokale ondersteuning bieden aan mijn filialen

• Lokale acties in mijn winkel opzetten
• Mijn lokale prijzen opnemen in promoties
• Lokale producten opnemen in mijn promoties
• Promotiematerialen sneller in mijn winkel verspreiden
• Nog meer uit acties halen

Hoofd-
kantoor

Filiaal
manager Ik wil:+



Zo werkt het:
1

3

2

5

6

Content

(Auto)opmaak

Handling

Logistiek

Winkel DNA

• Aanbiedingen
• Artikelen database
• Mediabank

• Formule bewaking
• Templates

• Verpakt op winkelniveau
• Pakket op maat (waste reductie)
• Schapvolgorde  

(snelle interne distributie)

• Schapvolgorde
• Aantal uitingen per winkel
• Assortiment
• Zelf scannen ja/nee

• Ontzorgen
• Minder transport
• Minder kans op schade

• In/outdoor promotie
• Folder/flyers
• Posters
• Prijskaartjes
• Barkerkaarten
• Etc.

• Website
• Email
• Handscanners
• Narrowcasting
• Digitaal prijskaartje
• Digitale display
• Etc.

Digitale
Publicatie

Print
Publicatie

4b4a



De aanpak van Bek

1. Quickscan huidige werkwijze
2. Voorstel nieuwe werkwijze
3. Besparingsanalyse
4. Demo op maat +

€0,00
investering

Om tot een resultaatgerichte oplossing te komen handelen we altijd volgens een vast 
stappenplan. Alleen zo kunnen we inzichtelijk maken hoe u de vruchten kunt plukken van de 
Winkelpakketmodule© van Bek. Het ziet er als volgt uit:



Je communicatie-
boodschappen
haal je bij Bek

+ Bel ons voor een afspraak: 0413-341506

1 op 1 publiceren heeft de toekomst, want geen mens is hetzelfde. Dat begrijpen we bij Bek 
als geen ander. Daarom maken wij gepersonaliseerde content, zowel offline als online, zodat 
jij het beste resultaat behaalt. Vanuit data raken we jouw klanten met persoonlijk drukwerk 
en relevante direct mail en e-mailmarketing. En we helpen jou graag met fulfilment op maat.

bek.nl


