
 
 
PostNL neemt minderheidsbelang in Scoupy 
Netwerk VSP, 100% dochter van PostNL, stapt in mobile couponing met Scoupy 

 
AMSTELVEEN, 7 september 2012 – Netwerk VSP, een volle dochter van PostNL, heeft 
overeenstemming bereikt met Scoupy over het nemen van een minderheidsbelang. De 
gratis Scoupy-app biedt consumenten via hun smartphone toegang tot unieke, lokale 
kortingsacties van winkels, horeca en vrijetijdsbesteding in hun directe omgeving 
middels digitale coupons op de smartphone. Scoupy is een jaar geleden opgericht en is 
marktleider in de snel groeiende markt van “mobile couponing” in Nederland. 
 
Samen sterker 
“De samenwerking met Post NL en Netwerk VSP is voor Scoupy een belangrijke stap om 
meer landelijke retailketens aan te sluiten, om zo het succes onder gebruikers en 
aanbieders verder uit te bouwen”, aldus Valentijn Bras, directeur en oprichter van Scoupy. 
Yme Pasma, directeur van Netwerk VSP: “Door deze samenwerking met Scoupy kunnen we 
onze klanten, naast de vertrouwde folder, nu ook andere mogelijkheden bieden om 
consumenten in beweging te brengen. Scoupy is een inspirerend en ondernemend bedrijf, 
we zijn blij dat zij ons als strategische partner hebben gekozen om verder te groeien.” 
  
Mobile couponing groeit snel 
In Nederland is het aantal smartphones gestegen tot 9 miljoen stuks en de verwachting is 
dat aantal de komende jaren sterk blijft groeien. In Engeland en Amerika heeft de markt van 
mobile couponing in de laatste twee jaar een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. 
Mobile couponing werkt via een app op een smartphone, waarmee de consument, op basis 
van zijn actuele locatie of een geselecteerde stad, gratis vele unieke en actuele 
kortingscoupons kan bekijken en gebruiken. Het aanbod in de app is een mix van lokale 
winkels, horeca, landelijke retailketens en vrijetijdsbestedingen. Om een korting te kunnen 
gebruiken moet de digitale kortingsbon lokaal, dus in de deelnemende locatie, geactiveerd 
en getoond worden. Scoupy biedt daarmee een altijd actueel, digitaal 
“kortingsbonnenboekje”. 
  
Over Scoupy 
Scoupy is in augustus 2011 opgericht door de media-ondernemers Olivier Slot, Pierre 
Karsten en Valentijn Bras. Sinds maart 2012 participeert ook Gennie Freen, o.a. uitgever van 
de Nationale Postcode Loterij Voordeelagenda, in Scoupy. PostNL-dochter Netwerk VSP 
heeft sinds begin september 2012 een minderheidsbelang in Scoupy.  
 
De Scoupy-App 
De gratis Scoupy-app biedt consumenten in hun directe omgeving toegang tot 2500 
kortingsacties van 1500 locaties, zoals winkels, horeca en vrijetijdsbesteding. Sinds de 
lancering in oktober  2011 is de app voor iPhone- en Android-smartphones meer dan 
125.000 keer gedownload. Met inmiddels 25 medewerkers wordt vanuit Amstelveen hard 
gewerkt aan het succesvol uitbouwen van dit concept en het aansluiten van duizenden 
MKB-ondernemers, retailorganisaties en vrijetijdsbestedingen.  
 
Over Netwerk VSP 
Netwerk VSP bezorgt jaarlijks ruim 7 miljard huis-aan-huis folders in Nederland. Het bedrijf 
is marktleider in de verspreiding van huis-aan-huis folders. Netwerk VSP biedt haar klanten 
ook diverse andere bereiks-  en onlinediensten, waaronder www.folders.nl. Netwerk VSP is 
een volle dochter van PostNL en heeft ruim 550 vaste medewerkers in dienst. Daarnaast 
biedt Netwerk VSP werk aan zo'n 22.000 folderbezorgers. 
 
 
Interviews: 
Valentijn Bras 
Managing Director Scoupy  
valentijn@scoupy.nl 
06-46736360 

Perscontact: 
Remco Janssen 
Freelance PR-adviseur Scoupy 
pers@scoupy.nl 
06-14787713 


