MKB Brandstof kiest voor mobile marketing platform
Notificare
Slimmepush-notificaties moeten bijdragen aan een hechtere band met klanten
MKBBrandstof, leverancier van zakelijketankpassen en aanvullende diensten, kiest voor
het mobile marketing platform Notificare. Door deze technologie in haar mobiele appte
integreren, kan MKB Brandstof klanten persoonlijke en locatiegebaseerdepushnotificaties sturen. Dit heeft alsdoel de dienstverlening te verbeteren en een hechtere
band met klanten op te bouwen.
MKB Brandstof levert tankpassen aanruim 40.000 ondernemers met een totaal wagenpark van
circa 80.000 auto's. Hierdoorontvangen zij in plaats van losse kassabonnen voor tanken,
carwash en parkerenéén overzichtelijke verzamelfactuur. Daarnaast kunnen gebruikers een
mobieleapp voor iOS en Android gebruiken om benzineprijzen te vergelijken en tankstationsen
parkeerplaatsen te vinden. MKB Brandstof koos volgens Jochem Paarlberg,Manager Innovatie
en Commercie, voor het mobile marketing platform Notificareom de online dienstverlening
middels de app te verbeteren: "Notificare steltons in staat om klanten op basis van hun profiel
en locatie van de juisteinformatie te voorzien. Als wij relevante berichten op het juiste moment
kunnensturen, wordt de interactie veel persoonlijker, de verzonden informatie zinvolen bouwen
wij aan een betere relatie met onze klanten."
Notificaties en iBeacons
Onderdeel van de bedrijfsfilosofie van MKB Brandstof is het bijdragen aaneen eerlijke
economie die om mensen draait. Dit komt tot uiting in de mobieleapp, een mobiele assistent
die gebruikers helpt om brandstofprijzen tevergelijken en snel een parkeerplaats of garage te
vinden.
Paarlberg: "Nadat Notificare in onze app is geïntegreerd, kunnen wij via een mobile marketing
dashboardde interacties met onze klanten inregelen. Het plan is om naast berichtgevingop
basis van gps-locatie op termijn ook met iBeacons te gaan experimenteren optankstations."
Robert Leefmans, CEO van Notificare: “Wij zijn erg blij dat MKB Brandstof voorNotificare heeft
gekozen. Hun bedrijfsfilosofie spreekt ons erg aan, en wijhopen dat zij met onze oplossing grote
stappen gaan maken om een meer persoonlijke relatie met hun klanten op tebouwen.”
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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.
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