> Uw

winkel is op zoek naar meer bezoekers en u naar meer omzet.
U heeft zorgvuldig aandacht besteed aan de fysieke presentatie van uw bedrijf. VINKLE
transformeert deze presentatie naar een unieke, interactieve, 360-graden variant.
Een online beleving waarbij de producten & diensten direct te zien zijn en,
zo mogelijk, kunnen worden aangeschaft. Met de inzet van VINKLE biedt
U de online bezoeker een waardevolle en onvergetelijke online ervaring.
Met VINKLE profiteert U van de Nieuwe Consument.
VINKLE is een nieuw initiatief dat gebruik maakt van een uniek online marketingplatform. Een platform waarmee
uw eigen fysieke winkel op een interactieve en virtuele wijze wordt vertegenwoordigd. Door middel van VINKLE
komt de online gebruiker op een intuïtieve manier, ongeacht via welk apparaat, in aanraking met Uw aanbod.
VINKLE biedt de gebruiker een optimale digitale beleving waarbij gebruikerservaring, interactie en inspiratie centraal staan.

Interactieve beleving geoptimaliseerd voor alle apparaten
Met onze oplossing transformeert u uw fysieke winkel direct naar een
online marketingkanaal met de herkenbaarheid van Uw bedrijf.
Met behulp van de laatste designtechnieken is de 360-graden beleving
geoptimaliseerd voor zowel desktop, smartphone als tablet. Mocht U al
een website hebben, dan kunnen wij deze 360-graden beleving integreren
binnen uw huidige website.

Interactief, virtueel online verkennen.
Interactieve marketing maakt online winkelen leuk, gemakkelijk en waardevol. Niet
meer online zoeken maar online vinden is één van de uitgangspunten van onze
filosofie.
Het design van de interactieve 360-graden beleving is gebaseerd op uw huidige
winkelpresentatie. Het biedt bezoekers een eenvoudige, handige en herkenbare
manier om op een unieke en vertrouwde wijze in contact te komen met uw
producten & diensten.

KLIK EN BEKIJJK
DEMO WINKEL

http://vinkle.nl/demo/doehetzelf

> VINKLE biedt een digitale beleving waarbij optimale gebruikerservaring, interactie en

inspiratie centraal staan.

Met VINKLE komt de online bezoeker op een intuïtieve manier in aanraking met uw winkel. Doordat de bezoeker
virtueel door uw bedrijf kan ‘lopen’, komt men naast het gezochte product op een leuke manier in aanraking met
aanverwante artikelen. Het biedt de bezoeker een makkelijke manier om door uw producten te “bladeren”. Bovendien
bestaat er de mogelijkheid om specifieke producten extra te promoten door de toevoeging van promotie-uitingen.

Verhoog uw online omzet!
Een virtuele uiting biedt de beste oplossing om uw winkel online te
laten zien. Geen lijstjes van producten maar door een waardevolle
beleving wordt de bezoeker meegenomen in een virtuele rondleiding
door uw zaak. Door het simpel aanklikken van de producten kunnen
deze op een eenvoudige manier worden bekeken.

Wanneer zet je VINKLE in als online marketingtool?
- Als u de fysieke presentie van uw bedrijf als herkenningspunt wilt gebruiken.
- Als u uw producten & diensten op een unieke wijze online wilt aanbieden.
- Als u een marketinguiting wilt die makkelijk te delen is via de sociale media
- Als u een bedrijfspresentatie zoekt gebaseerd op interactiviteit en inspiratie
- Als u de online bezoeker een waardevolle interactieve beleving wilt geven

KLIK EN BEKIJK
DEMO met LOOPROUTE
http://vinkle.nl/demo/kledingwinkel

Kortom als u de nieuwe consument wilt omarmen, dan biedt VINKLE het juiste
platform.

Altijd de support die u nodig heeft.
Alle design- en productenelementen worden op een professionele wijze
geproduceerd. De productuitingen kunnen via een systeem makkelijk
worden aangepast. Maar daar stoppen we niet. Om u volledig te
ontzorgen staat het VINKLE team altijd voor U klaar. We delen graag
onze kennis en werken graag met u samen aan het verhogen van Uw
online zichtbaarheid.

Eigenschappen van een virtuele winkel.
- Uniek en interactief marketing- & verkoopkanaal
- Interactie mogelijk via muis, toetsenbord en/of schermaanraking
- Aangepast voor gebruik op alle apparaten (smartphone, tablet en desktop)
- Rondkijken kan door de inzoom - en roteerfuncties
- Naast plaatjes ook multimediale elementen zoals video
- Verhogen van online zichtbaarheid door het makkelijk kunnen delen via de sociale media
- Inzicht in het online bezoekersgedrag d.m.v. statistieken
- Leadgeneratie door opbouw e-mailbestand
- Mogelijkheden tot cross-sell

Contact

Vanaf € 1.475 (excl.btw) per jaar
IK HEB INTERESSE >

Wij nemen graag de mogelijkheden met u door.
Namens het VINKLE team,
Gerben Klop
0655 303939
gerben@vinkle.nl
http://vinkle.nl

