
'Scoupy is géén Groupon'
Scoupy zegt het anders te doen
dan Groupon met'location-
based' kortingen voor retail of
horeca.

Dc malkt vrn onlinc kortincsbonnen hcc[t
clankzij Groupon een hoge ïlu.ht g.lro-.n.
Tcgelijk wordt ook de keerzijde zichtbaar:
terwijl dc Amerikaar"rse beursgang van de

marktleider moest worden uit-qesteld omdat
de waarde van het bedrijf absurd hoog rvas

ingeschat. duikcn er ook steeds meer ver-
haler-r op over misgelopen deals en zelfs
faillisscrnenten van deelnemendc bcdrijvcn.
In oktober moest Joost Halkes. ceo van
Groupon Benelux, zich publiekelijk verant-
woordcn in Tios Radar.
Dat kan ook andcrs. moeten ze bij Scoupy
hebben gedacht. Hct Ncdcrlandse bedrijf
lanceerde in oktober een applicatie voor
de smartphone dic kortingsacties van mkb.
retail en horeca'location-based' aanbiedt.
Deze zogenoernde'Scoupy's' zijn alleen te

activeren in de directe omgeving van de

deelnemendc bcdrijven. En ook niet onbe-
langrijk: de ondernemers zijn niet verplicht
om een minimale korting van 50 proccnt te
geven. zoals bij Groupon. en innen het geld
zelf. Op basis van de geactiveerde kortings-
code betalen ze achteraf een fee aan Scoupy.

WEEKKRANTJE

Scoupy is door ondernemer Valentijn Bras

opgezet. met steun van twee bevriende
medefinanciers die net als hij een achter-
grond hebbe n in outdoor: Olivier Slot (Cen-

tercom, e x-ScreenChannel) en Boomcrang-

SCOUPY VERSUS GROUPON

Het businessmodel van Scoupy verschilt wezenlijk

van dat van zogenaamde Daily Deal-bedrijven zo-

als Groupon:
* Langere looptijd: minimaal een maand in plaats

van één dag;
* Afrekenen: consument betaalt in de winkel. dus

niet via de tussenpersoon;
* Kosten: Scoupy claimt dat haar retentie 1 à 3

procent van de omzet kost, bij sites als Groupon

is dat minimaal 50 procent;
* Korting: daar waar Groupon minimaal 50

procent korting eist van partners, is dat bij

Scoupy geen noodzaak;
+ TraÍfic: Scoupy genereert winkelbezoek, andere

aanbÍeders verkopen deals;
* Push vs. pull: Scoupy creêert pull-vraag door

breed aanbod, andere spelers pushen acties

gericht naar consumenten,
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eigen iPhone-app: behalve aanbiedingen
bevat die ook veel informatie over de deel-
nemende bedrijven, inclusief routebeschrij-
ving, link naar de eigen website en een clirecl
aanklikbaar telefoonnummer.'Eigenlijk ziin
we dus ook een soort Goucien Gids', consta-
teert Bras.'Ondernemer s hebbcn het steeds

moeilijker. concurreren alleen nog maar op
prijs. Ik geloof in Retail Renaissancc. de we-
deropstanding van de traclitionclc winkel
door inzet van modcrne technologieên.
Daar faciliteren wij mkb'ers bij.'
Bij de start van Scoupy doen er I 800 locaties
mee, vooral in de grotere stcden. Naast e en

duizendtal mkb-locaties door heel Nedcr-
land zijn deelnemende kctens onder meer
Marskramer, Specsavers, Sport 2000. Inter-
sport en de tankstations van Têxaco.

Bras bcreikt deze ondernemers met een

salesteam van zo'n twintig mensen. Scoupi
bcstaat verder uit een driekoppige redactie
die allc vcrmcldingen beheert. een marke-
teer en iemand die de sociale media bii-
houdt. een compact team dus.'We pakken
nu ook de kleinere gemeenten op. zoals
Heerhugowaard en Nieuwcgcin.'
Naamsbekendheid opbouwen bij de consu-

ment is een ander belangrijk strcvcn. Om
dat te realiseren loopt er nu zowel online als

o1ïine een introductiecampagne. OÍfl ine
gebeurt dit via Boomerang-kaarten. radio.
buitenrcclamc, mobiele billboards en promo-
viltjes in de horcca. Online wordt een Scou-

py-hunt gcorganiseerd via sociaie n.redia.

www.scoupy,nl
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oprichter Pierre Karsten.Verder participeert
ook de Duitse app-bouwcr Pixel Heimat in
het project. Zelf was Bras tot begin vorig
jaar managing partner van Promoductions
en is dat nu nog bij het Duitse BAB Maxi-
Poster.
'Eigenlijk waren we al een tijdje bezig met
een Gtoupon-vat ianl nog vóórdat Groupon
hier groot werdl vertelt Bras.'Maar voor we

onze dienst af hadden. kwam MyCityDeals
op de markt en werden wc dus knetterhard
ingchaald. Dat heb je altijd bii dit soort
nieuwe concepten:je moet el'snel bij zijn.'
Met Scoupy is Bras wel de eerste serieuze
speler, zegt hij vol zelfvertrouwen.'We zijn
de eerste partij die in Nederland groot uit-
pakt met location-based korting. Al direct
werden we met Groupon vcrgeleken. maar
Scoupy is wezenlijk iets anders. Je koopt bij
ons niet direct iets,ic activcert een kortings-
code.Wij zijn puur een medium waarmcc je

een boodschap gericht naar de consumcnt
brengt. Beduidend goedkoper dan Groupon,
maar ook factor 40 goedkoper dan het
weekkrantje.'

RETAIT RENAISSANCE

Als een consument een interessantc aanbic-
ding ziet, activeert hij die bij de locatie door
te 'sliden'op de slidebar. De acticcode die
dan verschijnt, gebruikt hij bij zijn aankoop.
En als hij zich dan bedenkt? Bras: 'Dat ligt
dan niet aan ons. maar aan de winkel. Mis-
schicn is het product uitverkocht of de ver-
koper niet aarclig. De mkb'er betaalt 0,50

tot 2 euro voor de gegencreerde trafÍic.
ongeacl-rt of de klant ook een koper rvordt.'
Ter verduidelijking'bladert' Bras door zijn

.WE ZIJN OOK EEN SOORT GOUDEN GIDS'


