
Basebuilder is voor ons een goede partner 
voor het opzetten van winacties. Ze heb-
ben ruime ervaring, zijn resultaatgericht en 
snappen hoe het werkt. Basebuilder werkt 
snel en houdt het graag simpel. Daarnaast  
nemen ze je enorm veel werk uit handen, 
zoals technische aspecten, het inkopen en 
uitreiken van prijzen en de corresponden-
tie met deelnemers.

Bram Pluijm
Brand Manager Bar-le-Duc, Raak & London bij 
United Soft Drinks

”

“

1 miljoen
actieverpakkingen
met unieke code

Sales
uplift

5%
€

50.000
deelnemers

15.000
nieuwsbrief

aanmeldingen

AFGELOPEN ZOMER VOERDE 
BASEBUILDER EEN WINACTIE 
UIT VOOR BAR LE DUC. IN 10 
WEKEN WERDEN RUIM EEN 
MILJOEN PRODUCTEN MET
ACTIESTICKER VERKOCHT EN 
DAT LEIDDE TOT RESULTATEN 
DIE DE VERWACHTINGEN
RUIMSCHOOTS OVERTREFFEN. 

WINACTIE LEVERT 

BAR LE DUC

RUIM 66 % MEER 

CONVERSIE OP 

DAN VERWACHT

RESULTATEN:



WELKE RESULTATEN ZIJN BEREIKT?
“We hoopten met de actie een conversie (het aantal 
verzilverde codes versus het aantal verkochte actie-
producten) te realiseren van 3%. Uiteindelijk haalden 
we maar liefst 5% conversie. Van de ca. 50.000 deel-
nemers hee�  30% via de actiepagina aangegeven 
de nieuwsbrief te willen ontvangen, waardoor de 
actie ons ook nog eens 15.000 duurzame 1-op-1-
klantrelaties hee�  opgeleverd. 

Wanneer we het aantal verkochte producten tijdens 
de actie afzetten tegen het aantal verkochte pro-
ducten in dezelfde periode vorig jaar, dan zien we dat 
deze winactie tot een salesupli�  van 5% hee�  geleid. 
In de twee weken waarin we ook op de winkelvloer 
de actie hebben gecommuniceerd aan winkelend 
publiek, was zelfs een salesupli�  van 20% te zien. 
Daar zijn we heel tevreden mee!”

WAAROM BASEBUILDER?
“We zochten al een tijdje naar een geschikte part-
ner voor het opzetten van een winactie. We hebben 
voor Basebuilder gekozen omdat zij zo’n actie op 
een hele simpele en laagdrempelige manier kunnen 
opzetten. Daarnaast hebben ze ruime ervaring in het 
creëren van conversiegerichte landingspagina’s én 
nemen ze heel veel randzaken voor ons uit handen. 
Dit alles doen zij voor een heel redelijk tarief. We zijn 
blij met de resultaten en hebben de samenwerking 
als erg prettig ervaren. Wij willen volgend jaar, voor 
het opzetten van een win- of spaaractie, zeker weer 
samenwerken met Basebuilder.”

WAT WAS HET UITGANGSPUNT
VAN DE WINACTIE?
“Het doel was voor ons tweeledig. Een winactie is 
een krachtige en leuke methode om kopers te
belonen en ze aan je merk te binden. Daarnaast 
hebben we de actie natuurlijk ook ingezet om een 
salesupli�  te realiseren.”

HOE HEBBEN JULLIE DAT
AANGEPAKT?
“Door middel van actiestickers met een wincode op 
ruim een miljoen producten hebben we, 10 weken 
lang, onze kopers uitgenodigd aan de online
winactie deel te nemen. Via de actiepagina konden 
zij hun code en persoonlijke gegevens invoeren. 
In totaal hebben we tweeduizend prijzen zoals 
“waterfietsen”, handdoeken en boodschappentassen 
uitgedeeld. 

Gedurende 2 weken hebben we de actie op de
winkelvloer een extra boost gegeven, via vloerstick-
ers en displays. Om met de actie ook nieuwe klanten 
aan te trekken hebben we tevens online awareness 
gecreëerd via display advertising, Facebook, Google 
en Instagram.”

BRAM PLUIJM OVER DE 

SAMENWERKING:



bart@basebuilder.com

06 - 52 32 77 31

ZULLEN WE SAMEN EEN
WINACTIE PLANNEN?

We nemen graag de mogelijkheden
met je door.

Groeten, 
Bart Hulsbos

OVER BASEBUILDER
Al ruim 10 jaar organiseren we spaar- en winacties voor retailers, 
e-tailers en FMCG-merken. Onze experts helpen, vanuit ons
kantoor in Utrecht, A-merken over de hele wereld om hun
doelgroep te activeren. 

“BASEBUILDER HELPT JE MET
HET OPZETTEN, UITVOEREN EN

BEGELEIDEN VAN COMPLETE
WIN- EN SPAARACTIES VOOR 

JOUW DOELGROEP.”


