
De FYSIEKE WERELD  
en de DIGITALE WERELD  
sluiten voortaan perfect  
op elkaar aan dankzij  
BeaconGumers

Alle tools die u nodig hebt om uw contextuele  
marketingcampagnes op smartphones te creëren,  
te beheren, te profileren, te richten en te analyseren  
op uw geconnecteerde plaatsen! 

Gemakkelijk en veilig. 

Uw geconnecteerde bezoekers zijn er gegarandeerd weg van!

De smartphone is vandaag uitgegroeid tot het contactpunt dat het meest wordt gebruikt door uw klanten,  
een evolutie die zich in de toekomst nog verder zal ontwikkelen.

 •  75% van de Europeanen heeft een smartphone
 •  Ze zijn er elke dag bijna 2 uur mee in de weer, waar ze zich ook bevinden, op zoek naar informatie,  

om te vergelijken, te kopen en te betalen
 •  Ze gebruiken daarbij gemiddeld 25 apps

U hebt geen mobiele app?
BeaconGumers realiseert uw gepersonaliseerde mobiele applicatie die rechtstreeks draait op de iBeacon-technologie waarmee 
u boodschappen (promoties, adviezen, informatie, …) bij de juiste personen, op de juiste plaats, op het juiste moment kunt doen 
terechtkomen. Wij houden ons met alles bezig, van de creatie tot de publicatie van uw applicatie op de marktplaatsen!

Beacons zijn kleine zenders waarmee u in uw fysieke ruimtes rechtstreeks in contact kunt komen met uw bezoekers via 
hun smartphone. Ze zijn belachelijk goedkoop (gemiddeld € 20) en de installatie duurt slechts enkele seconden.

Via ons eigen platform, dat toegankelijk is via internet, kunt u gemakkelijk uw beacons, netwerken, campagnes,  
applicaties, boodschappen en hun publicatiefrequentie beheren.
Het platform BeaconGumers is eveneens een krachtig analyse-instrument dat u waardevolle informatie verschaft over  
uw bezoekers, hun interesses en hun gedrag tijdens hun bezoek.

Wat hebt u nodig?

Een mobiele applicatie

Beacons

Ons beheerplatform
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Applicatie voor iOS en Android

Gepersonaliseerd ontwerp van uw applicaties

Registratie van het gebruikersprofiel

Keuze uit 10 gepersonaliseerde interessepunten voor uw activiteit

Ontvangst van iBeacons-berichten

Delen van boodschappen via mail en/of sociale netwerken

Pagina voor de voorstelling van uw activiteit

Applicatie in 3 talen

Lijst van uw verkooppunten
  -  Beschrijving van uw verkooppunten  

Thumbnail / Naam / Beschrijving / Adressen / Tel./ Foto’s / Internetlink /  
Mogelijkheid tot delen op de sociale netwerken

  - Visualisering op een kaart 
  - Begeleiding via de gps van de telefoon 
  - Zoekvelden

Lijst van uw producten
  -  Beschrijving van uw producten  

Thumbnail / Titel / Teksten / Foto’s / Internetlinks /  
Mogelijkheid tot delen op de sociale netwerken 

  - Zoekvelden

Lijst van de "Evenementen/Nieuwigheden"
  -  Beschrijving van uw evenementen / nieuwigheden:  

Thumbnail / Titel / Teksten / Foto’s / Internetlink /  
Mogelijkheid tot delen op de sociale netwerken 

  -  Registratie van de evenementen in de kalender van de smartphone 
  - Begeleiding via de gps van de telefoon

Een backoffice om de inhoud van de applicatie te beheren

Toegang tot het platform BeaconGumers (beheer van de pushboodschappen)

Beacons (reeds geconfigureerd en ingevoerd in het platform BeaconGumers) 

Toegang tot het platform BeaconGumers (volgend jaar)
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Uw job is verkopen, promoten,  
informeren, ontspannen?

Daar voegen wij nog de senior expertise aan toe van het BeaconGumers-team  
dat u helpt en begeleidt tijdens uw hele project.

Ontwikkeling van mobiele applicaties voor iOS en Android // Ontwikkeling van uw internetsites en e-commercesites //  
Advies inzake communicatiestrategie // Ontwerp van uw campagnes van A tot Z // 

Logistieke dienst voor de installatie van uw beacons // …

Maak kennis met onze packs

Neem contact op met ons

Deze packs zijn niet precies wat u zoekt? Neem dan contact op met ons.

Functies

Keuze uit 1 van de 3 opties
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18.500 €*14.500 €*8.850 €*

www.beacongumers.com  //  info@beacongumers.com  //
+32(0) 2 373 70 60

* Deze prijs omvat toegang gedurende een jaar tot het platform BeaconGumers. // Excl. btw

780 € 1.170 € 1.953 €
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