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Bereik (potentiële) klanten via ippies.nl

ippies.nl is een spaarprogramma waarbij 300.000 leden bij 2.100 aangesloten webshops 
ippies sparen bij al hun online aankopen. Van producten tot (telecom)diensten en het 
af- en oversluiten van verzekeringen. ippies zijn internetpunten met een vaste waarde van 
€0.01 die leden vanaf een spaartegoed van €5.00 weer online kunnen spenden. 
Via het ippies.nl Panel doet 15 % van de leden mee aan marktonderzoeken met vragenlijsten 
van bedrijven en merken. Hierdoor weten wij veel van hun aankopen en interesses en daar 
kunnen wij samen handig op inspelen.
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leden
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volgers op Facebook

95.000 
nieuwsbriefinschrijvingen



Met al onze 300.000 leden onderhouden wij via diverse kanalen een warme band. Dat maakt 
ippies.nl tot hét platform voor bereik en klantinzichten. Daar kun jij je voordeel mee doen. 
Gewoon door gebruik te maken van onze promotiepakketten (op maat) die gericht zijn op kwaliteit 
en toegevoegde waarde. Hoe dat zit, leggen we je graag uit. 

Vrouw Man

Geslacht

Leden met kinderen

Gemiddelde leeftijd

Leden met huisdieren

58%42%

Interesses



Maar … eerst even terug naar onze ippies

ippies.nl is het snelste online spaarprogramma van Nederland en gebaseerd op loyaliteit. 
Ofwel op online sparen en spenden via ippies.nl. Onze leden (300.000!) sparen ippies bij 
hun aankopen in de 2.100 aangesloten webwinkels. Een ippie heeft een vaste waarde van 
€0,01 en vanaf 500 gespaarde ippies (€5,-) kan het spenden beginnen. 
Dat kan op vier manieren: 

Direct afrekenen in webshop

Bij webshops met een ippies.nl 
betaalmodule (ook geïntegreerd in 
PSP Buckaroo) kunnen leden 
ippies spenden bij het afrekenen.

Vouchers

ippies kunnen ook voor e-vouchers 
worden ingewisseld. Enkele 
voorbeelden: Restaurant Dinercheque, 
Pathé bioscopen of Vue Cinemas.

Cadeaubonnen

Bij een aantal grote webshops 
kunnen leden ippies spenden aan 
cadeaubonnen met waarden van 
€5,- t/m € 100,- aan te schaffen. 

Schenken aan goed doel

Leden kunnen hun ippies ook aan 
Stichting Opkikker schenken. 
Daarmee geven ze zieke kinderen 
en hun families een positieve boost. 



En … door naar onze promotiepakketten met potentie

Het spaarprogramma van ippies.nl heeft 300.000 leden, 95.000 nieuwsbrief abonnees 
en 12.000 volgers op Facebook. Dat maakt ippies.nl tot hét verbindende platform voor 
bereik en voor klantinzichten. Verhoog je bereik door gebruik te maken van onze data, 
inzichten uit onderzoek, e-commerce en advertenties voor websites en social media. 
Want dat is de potentie van ons platform.

Data
Custommade audiences

Customer insights
Conversie optimalisatie

Online
Website
App
Nieuwsbrief

Onderzoek
ippies.nl Panel

Social Media
Facebook-advertising
Instagram-advertising

E-commerce
Payment provider
Cadeaubonnen
Goed doel



Gericht op kwaliteit en toegevoegde waarde

Bij ippies.nl kun je meerdere kanalen (tegelijk) inzetten om je klanten te bereiken. Ippies.nl 
levert promotiepakketten en promotie op maat. En alleen van kwaliteit en van toegevoegde 
waarde. Dat geldt zowel voor de webwinkels, de netwerken als voor onze leden. 
Wij belonen namelijk nooit op clicks maar op pure conversie. Dan weet je zeker dat onze 
leden écht interesse hebben in de aangeboden producten en diensten. 
Bij ippies.nl bereik je (potentiële) klanten via:

Website

Homepage banner

Toppositie homepage banner

Webwinkel top 

Shoppingnieuws 

Inboxbericht 

Nieuwsbrief

Dedicated nieuwsbrief

Thema nieuwsbrief

Algemene nieuwsbrief 

Social media

Facebook

Instagram

App

Only app banner

Banner carousel

Pushnotificatie app

Spaarhulp

Pushnotificatie Spaarhulp

Alternatieven



Feedback van je doelgroep

Wil je feedback van je doelgroep of (potentiële) klanten? Dan is het ippies.nl Panel dé tool 
voor jou. Je maakt dan gebruik van een nationaal representatief panel van online shoppers. 
Via hen kun je je dienstverlening meten, je positie ten opzichte van andere aanbieders 
bepalen of peilen of er animo is voor je nieuwe product of dienst. 

Cross & Upsell

Wij weten wat onze leden kopen en kunnen daar handig op inspelen. Boekt iemand in 
september een vakantie voor de eerste week van juni. Dan kunnen we in mei een 
nieuwsbrief sturen met een aanbieding voor een koffer of een reisverzekering. Al kun je 
ook denken aan tijdige vervanging van eerder aangekochte producten. 
Zoals opzetstukjes voor een elektrische tandenborstel of nieuwe luiers. Maar er kan meer. 
We vertellen je graag wat er mogelijk is.



Promotie op maat

We denken graag met je mee om jouw marketingkalender zo goed mogelijk bij ippies.nl in 
te vullen. Vraag ook naar andere staffels van bijvoorbeeld 3, 4 of meer mailingen of 
plaatsingen van berichten. We zijn er voor jou, en onze promotiepakketten maken we 
graag voor je op maat.

Meer informatie & contact

Wil je met ons sparren om van jouw campagne een succes te maken, of wil je weten of er 
nog ruimte is voor jouw promotie bij ippies.nl? Bel dan naar 0294-430 745 of stuur een 
e-mail naar zakelijk@ippies.nl. We helpen je graag! Al onze huidige tarieven en meer 
informatie vind je ook op www.ipies.nl/zakelijk.


