Kant-en-klare marketingcampagnes
Via ons dashboard kun je met een druk op de knop een marketingcampagne naar al jouw klanten versturen. Deze marketingcampagnes hebben we momenteel beschikbaar. Let op! dit is een momentopname. We voegen regelmatig campagnes toe. Check voor een
actueel overzicht onze website: www.contaqt.nl.

Met deze kant-en-klare campagnes maak je in een
handomdraai je eigen marketing jaarkalender

contaqt
maakt klantcontact weer eenvoudig

®

Kant-en-klare Nazorgscans
Via ons dashboard kun je met een druk op de knop een Nazorgscan naar al jouw klanten versturen. Deze Nazorgscans hebben
we momenteel beschikbaar. Let op! dit is een momentopname. We voegen regelmatig nieuwe scans toe. Check voor een actueel
overzicht onze website: www.contaqt.nl.

Verbeter je Nazorg (en bespaar tijd) door een
kant-en-klare Nazorgscan naar je klanten te sturen

contaqt
maakt klantcontact weer eenvoudig

®

Nieuwsbriefmodule onderdelen
Onze Nieuwsbrief module zit boordevol met kant-en-klare onderdelen die ervoor zorgen dat je in beeld blijft bij je klant. Check onze
website www.contaqt.nl voor een beschrijving van de onderdelen.

Onze tools helpen je om beter in beeld te blijven
bij je bestaande klanten.

contaqt
maakt klantcontact weer eenvoudig

®

Jaarkalender

Marketing jaarkalender:
Door onze kant-en-klare marketingcampagnes te combineren
kun je jouw eigen marketing jaarkalender maken. Bepaal in januari
al al jouw marketingacties voor het komende jaar.
Sommige marketingcampagnes zijn tijdsgebonden. De meeste
campagnes kun je echter het hele jaar inzetten.

Wat is inbegrepen in onze marketingcampagnes?
Al onze marketing campagnes zijn kant-en-klaar. Dat betekent dat je ze direct kunt inzetten. Zonder
technische kennis! Je hebt geen aanvullende software nodig. Je regelt alles via ons handige
dashboard. Elke campagne bevat de volgende onderdelen. Je kunt ze allemaal inzetten óf een
aantal onderdelen ervan.
1) Marketing actie pagina
De marketing actie pagina is de basis voor elke marketing campagne. Het bevat een
commercieel geschreven artikel dat als doel heeft om de lezer contact met jou te laten
opnemen.
Je ontvangt deze reactie in je mailbox zodat je de klant telefonisch of per e-mail verder kunt
opvolgen.
2) Marketing e-mail campagne
Wil je de marketing actie bij een grote groep klanten onder de aandacht brengen? Zet dan
de e-mail campagne in!
Met een druk op de knop maak je de campagne aan en verstuur je hem naar de gewenste
groep. Technische kennis is hierbij niet vereist. Dat hebben wij allemaal voor je geregeld.

3) Social Media marketing
Met de nieuwsbrief bereik je eenvoudig al je klanten. Als je daarnaast ook nog eens Social
Media in zet dan bereik je daarnaast ook nog eens niet-klanten. Potentiële nieuwe klanten
dus.
Elke marketing campagne bevat een Facebook, Twitter en LinkedIn post die je met een druk
op de knop kunt delen.
4) Nieuwsbrief banner
Maak je ook gebruik van onze Nieuwsbrief module? Dan verstuur je elke maand een
nieuwsbrief naar je klanten.
In deze nieuwsbrief kun je eenvoudig een banner opnemen naar één van je marketing
campagnes.

5) Attention Grabber
Je kunt óók je eigen website inzetten om extra aandacht te genereren. Hiervoor plaats je
onze ‘Attention Grabber’ op je website. Dit hoef je slechts eenmalig te doen.
Draait de Attention Grabber op je website? Dan kun je vanuit ons dashboard eenvoudig de
campagne aanklikken die je onder de aandacht wilt brengen.

Marketingcampagne:

AOV Check

Doelgroep:
Is jouw klant een zelfstandig ondernemer? Dan is het belangrijk
dat de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid goed
in kaart gebracht zijn. Met deze campagne maak je hem daar
bewust van.
Wanneer inzetten?
Deze campagne is niet tijdsgebonden. Je kunt de campagne
daarom op elk gewenst moment inzetten

Marketingcampagne:

Verzekeringscheck

Doelgroep:
Heeft jouw klant overbodige verzekeringen? Of mist hij er wellicht
één? Valt er een premie (of voorwaarden) voordeel te behalen?
Met deze campagne maak je jouw klant hier bewust van.

Wanneer inzetten?
Deze campagne is niet tijdsgebonden. Je kunt de campagne
daarom op elk gewenst moment inzetten

Marketingcampagne:

Verzekeringscheck

Doelgroep:
Heeft jouw klant overbodige verzekeringen? Of mist hij er wellicht
één? Valt er een premie (of voorwaarden) voordeel te behalen?
Met deze campagne maak je jouw klant hier bewust van.

Wanneer inzetten?
Deze campagne is niet tijdsgebonden. Je kunt de campagne
daarom op elk gewenst moment inzetten

Marketingcampagne:

Verzekeringscheck

Doelgroep:
Deze campagne laat je klanten nadenken over hun pensioen.
Hebben ze voldoende te besteden? Is er een tekort? Een afspraak
met een adviseur -jij dus- kan uitkomst bieden

Wanneer inzetten?
Je kunt deze campagne laten aansluiten bij de landelijke
Pensioen3daagse (begin november) óf op elk ander gewenst
tijdstip.

Marketingcampagne:

Wintersportdekking

Doelgroep:
Deze campagne is bedoeld voor al jouw klanten die (regelmatig)
op vakantie gaan. Het maakt ze bewust van het kiezen van de
juiste dekkingen. Dit is tevens een mooie gelegenheid om het
volledige verzekeringspakket te checken.
Wanneer inzetten?
Zet deze campagne in zodra de wintersport vakantie weer voor
de deur staat. Dat is een goede aanleiding om de doorlopende
reisverzekering onder de aandacht te brengen.

Marketingcampagne:

Autoverzekering

Doelgroep:
Deze campagne maakt je klant er bewust van dat het verstandig
is de autoverzekering regelmatig te laten checken. Dat is tevens
een mooie gelegenheid om de rest van de verzekeringen te
checken.
Wanneer inzetten?
Deze campagne is niet tijdsgebonden. Je kunt de campagne
daarom op elk gewenst moment inzetten

Marketingcampagne:

Financiële Foto

Doelgroep:
Hoe staat jouw klant er financieel voor? Zijn er nog
verbeteringen mogelijk? Hoe ziet het plaatje eruit na overlijden
of arbeidsongeschiktheid? Met een financiële foto krijgt je klant
inzicht in de huidige situatie.
Wanneer inzetten?
Deze campagne is niet tijdsgebonden. Je kunt de campagne
daarom op elk gewenst moment inzetten

Marketingcampagne:

Nabestaanden

Doelgroep:
Hoe blijven de nabestaanden achter na het overlijden? Vaak
wordt hier niet graag bij stil gestaan. Deze campagne laat je klant
hier bewust over nadenken en benadrukt het belang van het
krijgen van inzicht op dit gebied.
Wanneer inzetten?
Deze campagne is niet tijdsgebonden. Je kunt de campagne
daarom op elk gewenst moment inzetten

Marketingcampagne:

Rechtsbijstand

Doelgroep:
Lang

niet

iedereen

heeft

een

rechtsbijstandsverzekering

afgesloten. Deze campagne benadrukt het belang van deze
verzekering. Dit is tevens een mooie aanleiding om gelijk naar
zijn andere verzekeringen te kijken.
Wanneer inzetten?
Deze campagne is niet tijdsgebonden. Je kunt de campagne
daarom op elk gewenst moment inzetten

Marketingcampagne:

Belastingaangifte

Doelgroep:
Zelf een belastingaangifte invullen is niet voor al jouw klanten
zo eenvoudig. Zeker niet als er bijzondere gebeurtenissen zijn
geweest het afgelopen jaar. Deze campagne nodigt je klant uit
om de aangifte door een professional -jij dus- in te laten vullen.
Wanneer inzetten?
Verstuur deze campagne ruim vóór de belastingaangifte periode.

Marketingcampagne:

Reisverzekering

Doelgroep:
Deze campagne is bedoeld voor al jouw klanten die (regelmatig)
op vakantie gaan. Het maakt ze bewust van het kiezen van de
juiste dekkingen. Dit is tevens een mooie gelegenheid om het
volledige verzekeringspakket te checken.
Wanneer inzetten?
Zet deze campagne in zodra de Mei vakantie en zomervakantie
weer voor de deur staat. Dat is een goede aanleiding om de
doorlopende reisverzekering onder de aandacht te brengen.

Marketingcampagne:

FAST check

Doelgroep:
De FAST check is een geautomatiseerde vragenlijst die periodiek
(bijvoorbeeld elk jaar) naar je klanten verzonden wordt. Zie het
als een APK voor je klanten. Gewoon even een korte check aan
de hand van vier onderdelen.
Wanneer inzetten?
Deze campagne kun je het hele jaar inzetten. Tip: onze
software kan de vragenlijsten verspreid voor je versturen. Heb
je bijvoorbeeld 1.000 relaties? Dan worden er elke werkdag
ongeveer 4 verzonden.

Marketingcampagne:

Zorgverzekering

Doelgroep:
In de laatste weken van het jaar kunnen jouw klanten overstappen
naar een andere zorgverzekeraar. Deze marketing campagne
maakt ze daar bewust van.

Wanneer inzetten?
Je kunt deze campagne het beste halverwege november
versturen.

Marketingcampagne:

ORV check

Doelgroep:
Betaalt jouw klant nog teveel voor zijn ORV? Kan de premie naar
beneden? Is de dekking nog actueel? Met deze campagne help je
jouw klant om na te denken over zijn ORV en om deze periodiek
door jou te laten controleren.
Wanneer inzetten?
Deze campagne is niet tijdsgebonden. Je kunt de campagne
daarom op elk gewenst moment inzetten

Marketingcampagne:

Hypotheekcheck

Doelgroep:
Betaalt jouw klant nog steeds een te hoge hypotheekrente? Kan
de risicoklasse wellicht aangepast worden? Met deze marketing
campagne nodig je jouw klant uit in gesprek te gaan om te kijken
of er een voordeel behaald kan worden.
Wanneer inzetten?
Deze campagne is niet tijdsgebonden. Je kunt de campagne
daarom op elk gewenst moment inzetten

Marketingcampagne:

?

Ideëen?
Mis jij nog een campagne? Geef het aan ons door! We zijn altijd blij
met feedback vanuit de praktijk.

Hoe doorgeven?
Stuur een mail naar support@contaqt.nl en vertel meer over de
campagne die jij nog mist.

Nazorgscans

Kant-en-klare nazorgscans:
De meeste schade - en financieel advieskantoren kunnen hun
nazorg beter en slimmer inrichten. Hierdoor hebben klanten
een positievere nazorgervaring en voorkom je direct allerlei
zorgplichtdiscussies. Wie zorgplichtactiviteiten slim inzet kan
daarnaast ook nog eenvoudig cross selling realiseren.
Al onze scans zijn kant-en-klaar.

Nazorgscan:

Jaarlijkse Nazorgscan

Voor wie?
Met een paar simpele vragen kom je snel te weten of er belangrijke
wijzigingen zijn geweest in de financiële of persoonlijke situatie
van je klant. Deze wijzigingen kunnen aanleiding zijn om het eerder
gegeven advies te herzien.
Ideaal voor service abonnementen!

Nazorgscan:

Aktepassering

Voor wie?
Stuur een speciale vragenlijst naar je klant zodra hij bij de notaris is
geweest. Je komt dan snel te weten of alles duidelijk is geweest of
dat er nog vragen zijn.

Nazorgscan:

Klanttevredenheid

Voor wie?
Hoe tevreden is je klant eigenlijk over je dienstverlening? Door
dit periodiek te vragen kom je er eenvoudig achter waar er nog
ruimte voor verbetering is.

Nazorgscan:

Schadeverzekering scan

Voor wie?
Met deze scan maak je een snelle en geautomatiseerde
inventarisatie van eventuele wijzigingen bij je klant. Ook kun
je de scan inzetten voor klanten die nog geen (of niet alle)
schadeverzekeringen bij je hebben ondergebracht.
Uiteraard blijft jouw expertise nodig om te analyseren of je de
klant een wijziging moet voorstellen. Via deze scan vraagt de
klant een verzekeringscheck bij je aan.

Nazorgscan:

Schadeverzekering scan

Voor wie?
Jaarlijks moet de verzekeraar geïnformeerd worden of er
wijzigingen zijn geweest, die van invloed kunnen zijn op de
bedrijfsverzekeringen en de premie die is betaald.
Deze vragenlijst automatiseert dit proces.

Nazorgscan:

AOV Scan

Voor wie?
Meer gaan verdienen? of juist minder? Aard van de
werkzaamheden veranderd? Dat kan van invloed zijn op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Via een korte vragenlijst ontdekt je klant of het wenselijk is om zijn
AOV aan te passen.

Nazorgscan:

Hypotheek Scan

Voor wie?
Een hypotheek is een lange termijn product. Toch zijn er
omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat het tussentijds
aanpassen van de hypotheek voor u een goede keuze is.
Via een korte vragenlijst ontdekt je klant of zijn huidige hypotheek
nog de juiste keuze is.

Nazorgscan:

Pensioen Scan

Voor wie?
Als er iets in de afgelopen 15 jaar is veranderd, dan is het wel de
manier waarop we pensioen opbouwen. Via een korte vragenlijst
ontdekt je klant of hij inzicht heeft in zijn pensioen.

Nazorgscan:

Aflosvrij Scan

Voor wie?
Veel mensen hebben een aflosvrije hypotheek, maar dat hoeft
helemaal niet erg te zijn. Via een korte vragenlijst ontdekt je klant
of zijn aflossingvrije hypotheek mogelijk een probleem in de
toekomst vorm.

Nazorgscan:

Uitvaart Scan

Voor wie?
Zijn er voldoende middelen beschikbaar na het overlijden? Via
een korte vragenlijst ontdekt je klant of het tijd is om een check te
doen op zijn uitvaartverzekering.

Nazorgscan:

Autoverzekering Scan

Voor wie?
Rijdt jouw klant nog rond met een 10 jaar oude auto en een allrisk
dekking? Zonde! Via een korte vragenlijst ontdekt je klant of het
tijd is om een check te doen op zijn autoverzekering.

Nazorgscan:

Review

Voor wie?
Vind je de vragenlijsten van Advieskeuze of Independer niet
flexibel genoeg? Maak dan je eigen vragenlijst! Deze sluit altijd
naadloos aan bij jouw eigen bedrijf.

Nazorgscan:

ORV Scan

Voor wie?
De premies voor overlijdensrisicoverzekeringen (ORV’s) zijn de
laatste jaren sterk gedaald. Via een korte vragenlijst ontdekt je
klant of er actie benodigd is voor zijn polis.

Nazorgscan:

?

Ideëen?
Mis jij nog een scan? Geef het aan ons door! We zijn altijd blij met
feedback vanuit de praktijk.

Hoe doorgeven?
Stuur een mail naar support@contaqt.nl en vertel meer over de
scan die jij nog mist.

