RELATIONPLUS 3

TAGER DIT
LOYALITETSARBEJDE
TIL ET NYT NIVEAU

NYHE

RelationPlus 3 indeholder nu flere nyheder til at forbedre dit loyalitetsarbejde og give
dine klubmedlemmer en endnu bedre oplevelse. De nye funktioner giver dig gode
muligheder for at analysere dine kampagner, udsende flere og mere relevante
e-mails, opnå stigende antal medlemmer gennem familiemedlemsskab samt mulighed for overførsel af segmenter til annoncering på sociale medier.
FAMILIEMEDLEMSKAB
Forøg dit engagement med flere medlemmer på samme konto!
Nu er det muligt at forbinde flere familiemedlemmer til samme hovedmedlemsskab.
Point samles på hovedmedlemsskabet og hele familien kan indsamle endnu flere point
sammen. Det giver dig mulighed for at nå bredere ud og arbejde mere effektivt med dit
loyalitetsarbejde.

SOCIALE MEDIER
Målret annoncer og skab relevant indhold på Facebook og Instagram
Relevant digital tilstedeværelse bliver stadig mere og mere kritisk i nutidens medlemsskaber. Med RelationPlus 3 er det nu muligt at få hurtig adgang til dine kunder via Facebook
og Instagram. Vælg en målgruppe ud fra dine kunder i RelationPlus 3 og vis dem dine
annoncer på Facebook eller Instagram.

DIGITALE BONUSUDSENDELSER
Bliv hurtigere og mere fleksibel
Nu kan du oprette og administrere dine digitale bonusudsendelser direkte i RelationPlus.
Du kan planlægge bonusudsendelser og programaktiviteter med bonusbeskeder og
bonuscheck. Udsendelsen kan ske igennem samtlige allerede registrerede kanaler.

NYE ANALYSEVÆRKTØJER
Skab mere effektive kampagner og bedre opfølgning
RelationPlus 3 er udstyret med avancerede værktøjer til opfølgning og analyse af
kampagner. Gennem et avanceret dashboard får du et bredt overblik og mulighed for at
dykke ned i detaljer om hver enkel kampagne. Du kan hurtigt se, hvad der kører de enkelte
dage og følge dine KPI’er. Ved at oprette en kontrolgruppe måler du nemt effektiviteten af
en kampagne i real time.
• Samlet kampagneoversigt
• Følg individuelle kampagner og udvalgte KPI’er
• Sammenlign kampagner og evaluér

RELATIONPLUS 3 INDEHOLDER OGSÅ:
• Nyt interface design
• Lever op til GDPR
•	Grænse for store beløb: Manuel undersøgelse af store beløb for at undgå
bonusuddeling på ukorrekt købspris.
• Filtrér efter dato for nemt at finde passive medlemmer
•	Forbedret mailoversigter over mails, der er blevet åbnet og mails, der ikke er nået
frem til modtageren
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