
Scoupy en Wolff Bioscopen delen nog meer 
kortingen uit
AMSTELVEEN/UTRECHT – Wolff Bioscopen en kortingsapplicatie Scoupy slaan wederom de 
handen in één. Na het succes van de eerdere samenwerking in Utrecht  kunnen filmliefhebbers 
nu door het hele land in alle zalen van de bioscoopfranchise genieten van aantrekkelijke 
kortingen door het gebruik van de gratis smartphone-applicatie Scoupy voor de iPhone en 
Androidtelefoon. Hiermee kan het ‘winkelende’ publiek de beste kortingsacties vinden in de 
buurt. 

“De respons op de mobiele actiecoupons in Utrecht was uitermate positief. Door middel van de 
app Scoupy wist het publiek onze bioscopen door deze aanbiedingen goed te vinden. Wij zijn er 
zeker van dat deze trend zich door gaat zetten in al onze negen vestigingen in het land”, aldus 
Martijn Visscher, marketing-en exploitatiemanager van Wolff Bioscopen.

Cinefielen krijgen na activering van de actie in één van de negen Wolff-locaties gratis popcorn bij 
hun bioscoopkaartje.  Daarnaast is het met een Scoupy-coupon mogelijk om bij een bioscoop van 
Wolff Bioscopen met z’n tweeën naar de film te gaan voor slechts 12 euro.  Gebruikers kunnen de 
Scoupy-app gratis downloaden. De actiecoupons kunnen worden besteed op alle Wolff-locaties in 
Nederland.  

“Coupons en kortingen zijn nog altijd een effectief middel om extra klanten te trekken. We hebben 
dit goed kunnen zien in de drie deelnemende bioscopen van Wolff in Utrecht. Wij zijn uitermate 
tevreden dat Wolff Bioscopen onze samenwerking doorzet en de actiecoupons landelijk 
beschikbaar maakt”, aldus Valentijn Bras, directeur van Scoupy.

Over  Wolff Bioscopen 
Wolff Bioscopen is van oudsher gevestigd in Utrecht. De onderneming begon in Utrecht met 3 
vestigingen en momenteel exploiteert de firma 9 bioscopen met in totaal 45 zalen. Een aantal 
bioscopen heeft een geheel eigen karakter en specialisatie op het gebied van filmgenre. Zo zijn er 
'commerciële' bioscopen, 'art-houses' en bioscopen waar elk genre gedraaid wordt.  

Wolff Bioscopen
Catharijne: Radboudkwartier 19, Utrecht
Camera: Oudegracht 156, Utrecht
City: Voorstraat 89, Utrecht
CineStar: Colosseum 60, Enschede
Cineast: Bolwerkstraat 4, Enschede
Groningen: Boumaboulevard 53, Groningen
Huizen: Plein 2000 5, Huizen
Nieuwegein: Passage 102, Nieuwegein
Cinerama: Westblaak 18, Rotterdam

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 

http://utrecht.nieuws.nl/69407
http://www.scoupy.nl/
http://www.wolff.nl/


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.


