
Yourzine start partnership met Notificare voor
gepersonaliseerdecampagnes op mobile devices 

Yourzine, een toonaangevend dialoogmarketingbureauin Nederland, kondigt vandaag
een nieuw strategisch partnership aan metNotificare. Dit is een mobile marketing
platform waarmee marketeers contextueleen interactieve notificaties kunnen versturen
naar smartphones en tablets.

image001.jpg@01D083F7Mobileis voor marketeers een
grote uitdaging, dit komt met name door de opmars van veel nieuwemogelijkheden via mobile
devices en de opkomst van smartwatches. Met behulp vanNotificare en iBeacon-technologie
kunnen bedrijven nu, als de klant daarvoortoestemming geeft, informatie over hen verzamelen,
ook wanneer zij fysiek in dewinkel zijn. Deze informatie geeft marketeers beter inzicht in de
productenwaar de consument naar op zoek is. Zo kunnen retailers bijvoorbeeld relevante
aanbiedingen sturen naar gebruikers van hun app wanneer ze in de buurt van eenvestiging
zijn. Dit draagt bij aan een betere klantbeleving en legt deverbinding tussen online en offline.

“BijYourzine zien we dat merken en organisaties steeds vaker worden geconfronteerdmet zowel
bestaande als potentiële klanten die verschillende mobile devicesintegreren in hun dagelijkse
leven,” zegt Michiel van Riemsdijk, directeur vanYourzine. “Het is daarom van belang om het
mobiele kanaal aan de omnichannelstrategie toe te voegen. Dankzij een partnership met
Notificare kunnen wij eenstapje verder gaan om onze klanten te helpen het beste uit hun apps
te halen.Met relevante berichten bereiken we de eindgebruikerzowel thuis als onderweg,
ongeacht het aparaat dat zij gebruiken, om deklantwaarde te verhogen.”

RobertLeefmans, CEO bij Notificare voegt daar aan toe: “Consumenten zijn altijdonderweg en
vaak uit het oog van marketeers. Notificare biedt een goede oplossing om deze mensenalsnog
te bereiken via notificaties op hun mobile devices, precies waar enwanneer de consument daar
behoefte aan heeft. Met onze technologie, die eenplugin is voor apps, kunnen nog meer
bedrijven profiteren van dit krachtigemarketinginstrument voor het mobile platform. Wij zijn
verheugd om onze krachten met Yourzine te bundelenom zo de relatie tussen consument en
merk nog beter te versterken."

Over Notificare



Het Notificare MobileMarketing Platform is een krachtig marketing instrument waarmee
bedrijven hun mobiele apps kunnen verrijken metinteractieve contextuele berichten. Notificare
maakt hierdoor persoonlijke enlocatie-gebaseerde interactie mogelijk, onder andere door
middel van iBeacons.Hiermee kunnen bedrijven hun klanten voorzien van relevante informatie
op hetjuiste moment. Dit vergroot de effectiviteit van de marketingcommunicatie enzorgt dat er
een duurzame relatie met klanten wordt opgebouwd. Notificareversterkt het mobiele kanaal
binnen omni-channel campagnes. Meer informatie: www.notifica.re.

Over Yourzine

Yourzine is een toonaangevenddialoogmarketingbureau dat merken en organisaties helpt om
persoonlijkemeerwaarde te geven aan alle contactmomenten tussen merk en consument. Het
bureau werkt op basis van klantinzicht, waarna klantcontact wordt verzorgd metals doel
klantwaarde verhogen. De kracht van Yourzine is de mix tussenstrategische en technische
kennis en de creatieve uitrol van campagnes. Met eencontinu oog voor het effect en het
resultaat. Yourzine werkt voor merken enorganisaties als Albert Heijn, Etos, Samsung, HEMA,
V&D, De Efteling, IKEA,Triodos Bank, NRC, Unicef, Het Nederlandse Rode Kruis en Ziggo.

Yourzine is ISO 9001 en ISO/IEC27001:2005 gecertificeerd en maakt onderdeel uit van de
LECTRIC Groep.De LECTRIC Groep is in 1997 ontstaan en gegroeid tot een organisatie van
achtgespecialiseerde bureaus en 250 professionals. Voor meer informatie kunt ukijken op
www.lectricgroep.nl en www.yourzine.nl.
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OVER NOTIFICARE

The Notificare Mobile Marketing Platform lets you reach out, interact and gain insights from your users on mobile,
web and any connected device. Rich and interactive push notifications for iOS, Android and Web. Enhancing apps
with location based messages with iBeacon technology.

http://notifica.re/
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