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Werving	  van	  nieuwe	  leden	  	  
	  
Een	  landelijke	  vereniging	  voor	  Milieubehoud	  wil	  een	  positieve	  impuls	  geven	  aan	  het	  ledenbestand	  en	  
start	  een	  landelijke	  campagne.	  Door	  middel	  van	  een	  gratis	  Servicenummer	  worden	  nieuwe	  leden	  extra	  
gestimuleerd	  om	  zich	  aan	  te	  melden	  of	  meer	  informatie	  te	  vragen.	  De	  kosten	  van	  het	  Servicenummer	  
blijken	  zich	  door	  een	  hoge	  response	  ruimschoots	  terug	  te	  verdienen.	  Bovendien	  krijgt	  de	  vereniging	  via	  
rapportages	  precies	  in	  beeld	  in	  welke	  regio’s	  haar	  (potentiële)	  klanten	  zich	  vooral	  bevinden.	  

Bouwen	  aan	  een	  goede	  service	  
	  
Woningbouwvereniging	  Prettig	  Wonen	  krijgt	  veel	  telefoontjes	  over	  huursubsidies	  en	  wil	  de	  vragen	  van	  
haar	  leden	  efficiënter	  gaan	  beantwoorden.	  Ze	  besluit	  op	  de	  website	  de	  basisregels	  voor	  huursubsidie	  te	  
plaatsen	  en	  voor	  meer	  gecompliceerde	  vragen	  een	  aparte	  klantenhelpdesk	  te	  openen.	  Als	  
serviceverlening	  gebruikt	  Prettig	  Wonen	  voor	  deze	  helpdesk	  een	  laag	  getarifeerd	  0900-‐nummer.	  Klanten	  
weten	  de	  helpdesk	  zo	  gemakkelijk	  te	  vinden	  terwijl	  Prettig	  Wonen	  door	  de	  tarifering	  een	  drempel	  
opwerpt	  voor	  ‘overbodige’	  telefoontjes	  over	  de	  basisregels	  voor	  huursubsidie.	  

Meer	  naamsbekendheid	  en	  klanten	  
	  
Reisburo	  FunTravel	  is	  een	  startend	  bedrijf	  in	  Rotterdam.	  Het	  bureau	  wil	  de	  naamsbekendheid	  en	  
klantenbase	  verder	  opbouwen	  en	  besluit	  een	  reclamecampagne	  op	  te	  starten	  met	  het	  nummer	  0900-‐
FUNTRAVEL.	  Dit	  gratis	  Naam	  Nummer	  laat	  zich	  in	  de	  campagne	  makkelijk	  communiceren.	  Zo	  bellen	  er	  
veel	  (potentiële)	  klanten	  en	  blijft	  de	  naam	  FunTravel	  bij	  veel	  mensen	  hangen.	  

Signalering	  van	  problemen	  
	  
Soapie,	  producent	  van	  handzeep,	  brengt	  alleen	  zorgvuldig	  geteste	  producten	  op	  de	  markt.	  Toch	  blijft	  er	  
altijd	  een	  minieme	  kans	  aanwezig	  op	  problemen	  met	  het	  product.	  Soapie	  besluit	  daarom	  op	  alle	  
verpakkingen	  een	  gratis	  Servicenummer	  te	  vermelden.	  Op	  deze	  manier	  kan	  het	  bedrijf	  er	  op	  rekenen	  dat	  
zij	  bij	  problemen	  direct	  gewaarschuwd	  wordt	  en	  dus	  het	  risico	  op	  meer	  grootschalige	  moeilijkheden	  
verkleint.	  

	  

	  



	  

	  
	  
	  

De	  voordelen	  van	  Servicenummers:	  
	  

• Eenduidige	  en	  laagdrempelige	  toegang	  tot	  uw	  organisatie	  
• Professioneel	  imago	  en	  nationale	  uitstraling	  
• (Be)sturing	  van	  telefonische	  response	  
• Stimulering	  van	  response	  
• Efficiëntievergroting	  van	  responseopvang	  
• Efficiënte	  opvang	  van	  telefoonverkeer	  zonder	  structurele	  investeringen	  
• Betere	  telefonische	  bereikbaarheid	  
• Gratis	  gebruik	  Servicenummer-‐beeldmerken	  
• in	  uw	  communicatie	  
• Effectief	  marketinginstrument	  
• Inzetbaar	  voor	  telefoon,	  fax	  en	  datacommunicatie	  
• Gespecialiseerd	  Customer	  Care	  Center	  

	  

Mijn	  Klantcontact	  
	  
Via	  ‘Mijn	  Klantcontact’	  krijgt	  u	  toegang	  tot	  de	  volgende	  diensten:	  

• Dagelijkse	  rapportage	  van	  uw	  service-‐	  	  nummers.	  	  
• Toegang	  tot	  de	  rapportages	  via	  pda	  (Personal	  Digital	  Assistant).	  	  
• Elektronische	  facturen,	  eenvoudig	  te	  	  downloaden	  en	  te	  printen.	  	  
• Eenvoudig	  up-‐to-‐date	  blijven	  over	  de	  laatste	  	  ontwikkelingen	  op	  het	  gebied	  van	  

klantcontactmanagement.	  	  
• Beheer	  van	  uw	  persoonlijke	  gegevens	  en	  snel	  en	  eenvoudig	  doorgeven	  van	  wijzigingen.	  	  
• Transparantie	  communicatie	  met	  KPN	  via	  de	  elektronische	  helpdesk.	  	  
• Direct	  toegang	  tot	  kennisdatabase	  om	  antwoorden	  te	  vinden	  op	  vragen	  over	  diensten	  van	  KPN.	  	  
 

	  
	  
	  
	  


