
Realiseer een waardevolle relatie met je bezoekers

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT 
VOOR MUSEA



RELEVANTE RELATIE MET BEZOEKERS

Musea moeten een steeds groter deel van hun 
inkomsten zelf genereren. Het aantrekken, betrekken, 
boeien en binden van bezoekers is dan ook een 
essentieel onderdeel van de hedendaagse 
museummarketing.

Door op een relevante manier te communiceren met je 
bezoeker ben je in staat bezoekers te betrekken, 
boeien en binden. 

Wij helpen je met expertise, ervaring en slimme tools 
om een langetermijnrelatie op te bouwen met je 
bezoekers.

 

BETREK JE BEZOEKERS 
EN STIMULEER 

HERHALINGSBEZOEK

KLANTDATA VERZAMELEN
Door structureel klantgegevens te verzamelen kun je in 
kaart brengen wie je bezoekers zijn, wat hun voorkeuren 
zijn en hoe je ze kunt bereiken en in beweging krijgt. 

Data driven marketing geeft je de mogelijkheid om 
succesvoller nieuwe bezoekers te werven en om 
herhalingsbezoek te stimuleren met slimme 
marketingcampagnes en 1:1 klantinteractieprogramma's.

"Een langetermijnrelatie met je 
bezoekers zorgt voor groei" 

We helpen je  met het vormgeven en realiseren van 
slimme klantinteractieprogramma's. Denk bijvoorbeeld 
aan:

Bezoekerswerving ? zet klantdata in om nieuwe 
bezoekers te vinden en binnen te halen.

Loyaltyprogramma ? bouw aan  emotionele klanten- 
binding en beloon je bezoekers voor hun klantentrouw.

Bezoekerstevredenheid ? monitor de tevredenheid van 
je bezoekers en stuur tijdig bij.

Ambassadeurprogramma ? maak van je bezoekers 
ambassadeurs die jou promoten.

Cross-sell ? stimuleer de verkoop van  extra kaartjes en 
bestedingen aan merchandise of in je horeca.

Win-back ? haal bezoekers over om weer terug te komen 
als ze al een tijdje niet meer zijn geweest.

Onze bewezen succesvolle programma's worden  op 
maat  aangepast aan jullie situatie en wensen.

SLIMME KLANTINTERACTIE



SLIMME KLANTINTERACTIE

 

CREËER POSITIEVE EMOTIONELE KLANTERVARINGEN 
IN ELKE KLANTINTERACTIE GEDURENDE DE GEHELE 

KLANTLEVENSCYCLUS 

CRM PLATFORM VOOR MUSEA 

Met behulp van ons CRM platform voor musea, de Smart 
Marketing Engine, zetten we klantdata automatisch om 
in de juiste actie op het juiste moment. We richten dit in 
met jullie bestaande klantgegevens en helpen je met een 
aanpak om nieuwe gegevens te verzamelen. 

Door de Smart Marketing Engine te koppelen aan het 
ticketingsysteem en het cms van de website, ontstaat 1 
centrale plek waar je zowel alle data  als content bewaart 
en beheert. 

Met de Smart Marketing Engine kun je zelf 
geautomatiseerde campagnes opzetten. Heb je liever 
wat meer ondersteuning? Dat kan ook. Wij hebben daar 
de juiste mensen voor en heel veel ervaring mee bij 
vergelijkbare opdrachtgevers.

BEZOEKERSTEVREDENHEID
Met een continu bezoekerstevredenheidsprogramma 
meten we relevante factoren zoals  de waardering van 
het van het museum, de toegankelijkheid en de horeca.  
Via een dashboard heb je toegang tot de resultaten per 
bezoeker, maar daarnaast houden we apart de 
uitschieters bij, zodat je direct in actie kunt komen bij 
negatieve feedback.

Aan de hand van de bestaande gegevens van de 
bezoeker ontwikkelen we een klantprofiel, dat we 
continu blijven aanscherpen aan de hand van nieuwe 
gegevens over  voorkeuren en klantgedrag, zoals kliks op 
de website of in de nieuwsbrief.

We stellen bezoekers ook in staat om hun persoonlijke 
voorkeuren aan te geven. Met onze Smart Marketing 
Engine kun je elke bezoeker dan 1-op-1 voorzien van 
relevante content, zoals persoonlijke tips of passende 
aanbiedingen.

UNIEKE ERVARING OP JE WEBSITE
Wanneer een bestaande klant op de website komt, kunnen 
we gepersonaliseerde content laten zien op basis van het 
klantprofiel van de betreffende bezoeker.  Zo kun je een 
vaste bezoeker een andere aanbieding doen dan iemand 
die voor het eerst komt. En kun je inspelen op interesses, 
waarmee je de bezoeker bijvoorbeeld kunt attenderen op 
een tentoonstelling die past bij zijn voorkeuren. Dit geeft je 
extra handvatten om tot meer omzet en een hogere 
bezoekerstevredenheid te komen.

PERSOONLIJKE TIPS GEVEN



AANTREKKELIJK KOSTENPLAATJE

Je betaalt  een zeer overzichtelijk bedrag per maand 
voor het gebruik van de Smart Marketing Engine. Om dit 
specifiek in te richten met alle beschikbare 
klantgegevens en om het te koppelen aan jullie 
ticketingsysteem en jullie website rekenen we 
eenmalige inrichtingskosten. Daarvoor richten we dan 
ook de gewenste campagnes in en zorgen dat die in 
jullie huisstijl zijn. 

?De CRM-aanpak heeft ons veel 
opgeleverd. Alle voorkeuren, 
geopende berichten, clicks, 

opt-ins en downloads worden 
geregistreerd, gekoppeld aan het 

e-mailadres van de klant. Het 
marketingteam is nu in staat 
verschillende doelgroepen te 
selecteren en op te volgen.?

Jeroen K laphak e
Het Nationaal  M i l i tai r M useum

Een gestructureerde data driven marketingaanpak met 
gebruik van onze expertise en onze Smart Marketing 
Engine kan je heel veel opleveren.

- Toename van herhaalbezoeken

- Nieuwe bezoekers

- Extra omzet uit horeca en merchandise

- Creëren en activeren van ambassadeurs

- Lagere marketingkosten

- Meer inzicht in je bezoekers

- Continue monitoring van bezoekerstevredenheid

- Meetbaar maken van marketingcampagnes

- Mogelijkheden om tussentijds bij te sturen

- Effectievere klantcommunicatie

WAT LEVERT HET JE OP 

 

1-OP-1 KLANTINTERACTIE EN DATA 
DRIVEN MARKETING GEVEN JE DE 

SLAGKRACHT OM JE 
DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

ERVARING EN SUPPORT

We hebben veel ervaring bij vergelijkbare organisaties 
en kunnen je dus helpen om heel snel operationeel te 
zijn. Heb je wel een grote ambitie maar onvoldoende 
eigen slagkracht in je organisatie? Dan kunnen we ook 
de benodigde expertise en handjes leveren om snel 
succes te boeken.



 
Smart Connections BV
Orteliuslaan 5
3528 BA  Utrecht

www.smartconnections.nl
info@smartconnections.nl
030-2209796

Smart Connections is een onafhankelijk bureau voor 
customer engagement, customer relationship 

management en data driven marketing.

Wij ondersteunen organisaties bij het realiseren van 
waardevolle klantrelaties, van strategie tot en met 
realisatie. Wij bieden slimme inzichten, praktische 

ervaringen en effectieve oplossingen. Vraag ons naar 
onze kijk op jouw vraagstuk. We denken graag mee.

INTERESSE?

Heb je vragen of wil je weten wat we voor jou 
kunnen betekenen? 

Neem dan gerust contact op. We helpen je graag. 


