Cadeaukaarten
voor extra aankopen en klantenbinding

Met uw eigen cadeaukaart stimuleert u extra
aankopen en klantenbinding. Accepteer
de kaarten voordelig
en eenvoudig op de
betaalautomaat op uw
toonbank. Of u nu een
grote of kleine winkel
heeft, voor iedere
situatie bieden we een
passende oplossing.

Meer toegevoegde waarde voor uw klanten én uw winkel
Een cadeaukaart is een bon in de vorm van een bankpas. Met een cadeaukaart stimuleert u extra
aankopen en laat u nieuwe klanten kennis maken met uw winkel. Uw klanten kunnen een cadeaukaart
bij u kopen met daarop ieder gewenst bedrag. Wil de ontvanger van de cadeaukaart niet alles in één
keer besteden? Geen probleem, het resterende bedrag blijft gewoon op de kaart staan.

Uw eigen cadeaukaart via Worldline
Worldline biedt de mogelijkheid om uw eigen cadeaukaart uit te geven en te accepteren via uw huidige
betaalautomaat. Ook wanneer dit geen Worldline betaalautomaat is. Gemakkelijk, veilig én geen extra
kosten voor additionele betaalautomaten of apparaten zoals een mobiele telefoon of tablet.

Hoe het werkt
De cadeaukaartoplossing van Worldline bestaat uit de volgende onderdelen:
Uw betaalautomaat
	
Voor het op- en afwaarderen van de cadeaukaart wordt gebruik gemaakt van uw huidige
betaalautomaat. Dit hoeft geen automaat van Worldline te zijn.
Giftcard Control Center
	In het Giftcard Control Center beheert u eenvoudig uw cadeaukaarten. U kunt hier bijvoorbeeld
het saldo uitlezen, meerdere kaarten opwaarderen met een vast bedrag voor promotionele
doeleinden of kaarten blokkeren bij verlies. Ook biedt deze tool u in één oogopslag inzicht in het
aantal gedane transacties en de omzet. Wilt u meer details? Er zijn verschillende rapportages
beschikbaar die u kunt exporteren naar Excel voor uw administratie.
Saldochecker
	Via de QR-code op de cadeaukaart kan de klant zijn of haar kaartsaldo checken. Daarnaast kan de
klant het saldo ook inzien via een geïntegreerde saldochecker op uw website.
Kaarten en verpakkingen
	Pas de cadeaukaart eenvoudig aan naar uw eigen huisstijl. Zo zorgt u voor herkenning en
naamsbekendheid van uw winkel. Ook de verpakking bij de kaart kunt u personaliseren. Voor
deze extra attentiewaarde zijn veel klanten bereid net iets meer te betalen.

Uw cadeaukaart via Worldline
Extra bestedingen en impulsaankopen
	Een klant besteedt vaak meer dan het saldo op de cadeaukaart. Het stimuleert dus extra
uitgaven van uw klant.
Nieuwe klanten maken kennis met uw winkel
	80% van de mensen die een cadeaukaart krijgen hebben uw winkel nog nooit bezocht. Zo laat
u nieuwe klanten kennis maken met uw winkel en vergroot u uw naamsbekendheid.
Stijgende vraag voor cadeaukaarten
	De cadeaukaart wint aan populariteit. Steeds vaker wordt er een cadeaukaart gegeven in plaats
van een ‘gewoon’ cadeau.
Accepteer uw cadeaukaart ook online
	Het is mogelijk om het betalen met de cadeaukaart te integreren in uw webshop. Uit onderzoek
blijkt dat 51% van de klanten eerder voor een cadeaukaart kiest die zij ook online kunnen besteden.

Waarom een cadeaukaart via Worldline?
Naast de bovenstaande voordelen van cadeaukaarten accepteren, hebben de cadeaukaarten van
Worldline een aantal unieke eigenschappen.
Extra veiligheid door acceptatie via betaalautomaat
	Acceptatie via de betaalautomaat betekent meer veiligheid, doordat de kaart daadwerkelijk
aanwezig moet zijn voor de transactie. Dit is niet het geval bij het scannen van een barcode. Dit
kan bijvoorbeeld ook vanaf een telefoon en is daardoor fraudegevoelig.
Altijd inzicht in kaartsaldo door QR-code op de kaart
	De kaarthouder kan eenvoudig met een smartphone de QR-code op de achterzijde van de kaart
scannen. Zo is altijd het actuele saldo inzichtelijk.
Gratis designs voor uw kaart
	Worldline stelt gratis designs beschikbaar waarmee u eenvoudig uw eigen kaart ontwerpt. Deze
kunt u uiteraard personaliseren met uw eigen logo en bedrijfsgegevens.
Volledige controle met het Giftcard Control Center
	
De cadeaukaart heeft u volledig in eigen beheer. In het Giftcard Control Center kunt u
bijvoorbeeld zelf betaalautomaten, locaties en personen toevoegen of verwijderen en kaarten
op- en afwaarderen voor promotionele doeleinden. Ook heeft u hier inzicht in uw omzet en
kunt u handige rapportages genereren. De rapportages zijn direct te linken naar uw eigen
boekhoudpakket.
Aantrekkelijke prijs
	Worldline hanteert een voordelig en transparant tarief met lage instapkosten. Heeft u een kleine
winkel of juist meerdere vestigingen? Voor beide situaties biedt Worldline een voordelig pakket.

Interesse?
Kijk voor meer informatie over onze cadeaukaarten op www.pinnen.nl/cadeaukaart. Liever
persoonlijk advies? Neem dan contact met ons op via sales-netherlands@worldline.com of bel
ons op (0)88 765 7010. We bespreken graag uw mogelijkheden.

worldline.com

Worldline is a registered trademark of Worldline SA.

Over Worldline
Met het bieden van de juiste betaalmogelijkheden verhogen ondernemers hun conversie en
sales. Met ruim 40 jaar ervaring is Worldline de
Europese marktleider in betaaloplossingen en
betaalautomaten. Worldline levert innovatieve
betaaloplossingen, waarmee ondernemers hun
klanten veilig en gemakkelijk op de door hen
gewenste manier kunnen laten betalen. Online,
in de winkel én uiteraard ook in omnichannel
omgevingen. Worldline biedt een compleet
aanbod van omnichannel oplossingen, betaalautomaten, betaalkaartacceptatie, cadeaukaarten en loyalty diensten, kortom een one-stopshop voor uw volledige betalingsbeheer.
Met het toevoegen van Equens’ dochteronderneming PaySquare in 2016, heeft Worldline
haar positie op de Europese markt voor betalingen nog meer versterkt en haar aanbod van
betaaldiensten verder uitgebreid.
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De voordelen van een cadeaukaart

