
Meer omzet door je klanten 
lekker weg te sturen !



Marketing met zonnig resultaat

Wil je eenvoudig en voordelig onderstaande resultaten bereiken?

✓ vele nieuwe klanten binnenhalen

✓ extra omzet realiseren bij bestaande klanten

✓ nieuwe leads genereren 

✓ cross sell, upsell en/of databaseverrijking realiseren 

✓ customer journey en retentie verbeteren 

L e e s  d a n  s n e l  v e r d e r    ➤



Een succesvolle actie vol emotie

Free2Fly heeft meerdere vakantie-concepten, 
welke door bedrijven worden ingekocht en 
actiematig ingezet worden in hun marketing 
campagnes.

Van MKB tot multinational, zowel B-2-C als B-2-
B en zowel lokaal als landelijk of zelfs in 
meerdere EU landen.



Inpasbaar in ieder marketing budget

Wij hebben bijvoorbeeld voordelige vakantie-
cadeau-bonnen voor enkele Euro’s, 

tot vliegtickets naar bruisende Europese 
steden of zelfs naar tropische bestemmingen 
voor slechts een paar tientjes.



95% van al onze (aankoop-) 
beslissingen worden onbewust 
gemaakt op basis van emotie



Positieve emotie om te overtuigen

Een cadeau weggeven (zoals een vakantie) wekt positieve emotie op en 
stimuleert direct de aankoopbeslissing. Dit werkt áltijd beter dan het geven 

van korting, prijsvoordeel of een aanbieding.

Een cadeau, zoals een 
vakantie, speelt in op de 

GAIN.

Korting benadrukt de pijn 
van betalen, en speelt in 

op de PAIN.



Vergroot je omzet met positieve emotie

Met een vakantie-actie creëer je dus eenvoudig 
positieve emotie, met de volgende voordelen:

✓ de klant beslist sneller

✓ geeft een hoger bedrag uit

✓ geniet van een prettige ervaring

✓ blijft langer klant en koopt vaker



Verbeter de Customer Journey

Tevens duurt de Customer Journey bij een 
vakantie-actie meerdere weken tot zelfs enkele 
maanden: vanaf het aankoopmoment tot ver na 
terugkomst van de vakantie. 

Dit in tegenstelling tot het geven van ‘korting’, 
cashback of prijsvoordeel: hier is de emotie direct 
na aankoop weer verdwenen.
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Wordt dit jullie nieuwe campagne? 

GRATIS VLIEGTICKETS

firma.nl/vliegtickets

bij jouw bestelling

Word klant en 
ontvang twee gratis 

vliegtickets* met 
keuze uit zes 

bruisende 
Europese 

steden.

Welkom aan boord !

* Vraag naar de actievoorwaarden. 

“Word klant en ontvang 2 vliegtickets naar 
keuze uit zes bruisende Europese steden als 
cadeau!”.



Aantoonbaar en bewezen succesvol

Vele bedrijven hebben met ons al een 
succesvolle en ‘zonnige’ actie gevoerd.

Van MKB tot multinationals, zowel B2C als B2B, 
zowel lokaal als landelijk.

Natuurlijk willen wij graag ook met jouw bedrijf 
een zonnige en succesvolle marketingcampagne 
samenstellen!



Hoe werkt de actie?

1. De klant ontvangt bijvoorbeeld twee ‘FreeCityFlight’ vouchers
a) De klant kiest een vliegticket naar keuze uit Barcelona, Berlijn, 

Kopenhagen, Londen, Nice of Venetië. 
b) De klant betaalt alleen een bijdrage voor luchthavenbelasting (van €9 

tot €19, per enkele vlucht) en boekingskosten (€10 per boeking).  ‘All-
in’-vouchers zijn ook mogelijk.

2.    Voordelen voor de klant
a) De klant krijgt de vliegtickets cadeau
b) De klant kiest zelf zijn reisdata
c) De klant heeft geen hotelverplichting o.i.d.
d) De vouchers zijn vrij overdraagbaar, staan niet op naam  
e) Verblijfsperiode zelf te bepalen, van 4 tot 31 nachten, van een lang 

weekend tot een maand op vakantie.

Voor jouw klant

BLIJE KLANT



Hoe werkt de actie?

1. Jullie marketing actie zou kunnen worden:
‘Word klant en ontvang 2 vliegtickets naar een bruisende 
Europese stad cadeau’

2. Jullie bestellen vakantie-vouchers, bijvoorbeeld de FreeCityFlights
vouchers

a) Prijs per voucher € 44 excl BTW.
b) Afname: vanaf 500 vouchers / in overleg. Deze vouchers worden 

meestal per 2 stuks gelijktijdig uitgereikt
c) Vlotte levering:  binnen een week na betaling al mogelijk

3. Voordelen voor jouw bedrijf
a) Langer in beeld bij de klant, customer journey wordt verlengd
b) Bedrijf wordt voortaan geassocieerd met een geweldige beleving 
c) De aankoopbeslissing wordt positief beïnvloedt / versnelt

Voor jouw bedrijf

http://www.free2fly.nl/


Laten we brainstormen!

Heb je interesse? Ik nodig je graag uit om hierover te brainstormen.

Zullen we ‘vliegensvlug’ afspreken met een kopje koffie, 
of wellicht zelfs een tropisch drankje onder de zon? 

Ik hoor graag van je!

Met zonnige groet,
Ted Anema

www.free2fly.nl

Stuur een email Bel 085 4444.333  

http://www.free2fly.nl/
mailto:ted@free2fly.nl?subject=Vraag over Free2Fly
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