
Van klanten 
fans maken!

De Local Loyalty Group is uw partner voor creatieve lokale marketing in uw supermarkt.  
Onze visie is duidelijk: wij geloven dat supermarkten succesvol zijn wanneer zij van klanten fans 
maken. Om dit te realiseren hebben we voor u een lokaal marketingplan geheel afgestemd op 
uw winkel, waarmee u van A tot Z ontzorgd wordt.

LOKAAL 
MARKETINGPLAN
Ons traject met lokale touchpoints

Verbind via 
 lokale 

verenigingen

Beloon  
uw klanten

Bereik klanten via
social media & 

eigen app

Zorg voor  
beleving & 

organiseer lokale 
evenementen

Personeel

Laat lokale trots zien

FAN

Zet personeel 
in als 

ambassadeur

Zet lokaal 
assortiment  

in de spotlight

Spaar digitaal  
met onze  

SuperFan app! 

+31 (0)85 076 2332 localloyaltygroup.comcontact@localloyaltygroup.comSpoorstraat 200, 4811 BH Breda

Wij maken van uw klanten fans, maar bent u al fan van ons?



5 specialisten 
onder één dak 

• Beloon uw klanten met de allerhoogste  
spaarkorting op A-Merken; 

• Een unieke lokale doorvertaling bij u op  
de winkelvloer;

• Boost de omzet voor uw vers categorieën d.m.v.  
het koppelen van een relevante spaarcampagne;

• Beleving in en rond uw winkel: wij creëren  
met u een onvergetelijke ervaring voor  
uw klanten;

• Uw eigen plaatselijke Ganzenbord  
als hét succes van 2022 op  
uw winkelvloer!

• Communiceer rechtstreeks met uw klanten 
buiten uw winkel en zorg voor een omzetgroei 
en kostenverlaging;

• Zorg voor een professionele online aanpak  
en strategie;

• Verras uw klanten met kleinschalige acties om 
hen ook online te belonen;

• Werf op een succesvolle manier personeel door 
het optimaal inzetten van Social Media  
en Narrowcasting;

• Verras uw klanten met een unieke app voor uw 
winkel en kom direct met hen in contact!

• Versterk uw lokale betrokkenheid met een 
verenigingscampagne; 

• Optimaliseer de klantbinding met uw klanten  
door lokale sport- en/of historische campagnes;

• Goed voor een positief effect op uw omzet: tot wel 
10% omzetgroei;

• Trek nieuwe klanten en creëer echte fans van  
uw winkel!

• Lanceer uw eigen lokale merk of product  
met een sterk verhaal;

• Huisstijl ontwikkeling heeft voor ons  
geen geheimen;

• Verras uw klanten met grafische hoogstandjes: 
van online tot offline en alles ertussenin;

• Profiteer van onze exclusieve samenwerking  
voor de theatralisatie van uw Proteus display;

• Zorg voor doeltreffende en verrassende 
communicatie op uw winkelvloer met  
aandacht voor uw product!
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Win een
boodschappenpakket

t.w.v. 20 euro én
maak kans op
1 minuut gratis

winkelen!

13 september
t/m

26 september
2021

ontvang je een unieke code 
ontvang je een unieke code waarmee je de kluis in de winkel 

waarmee je de kluis in de winkel kunt proberen te kraken!*
kunt proberen te kraken!*

bij bestebij besteding vanafding vanaf

€ 15.€ 15.0000

maandag 29 november t/m zaterdag 4 december

*Exclusief tabak, alcohol, medicijnen en babyvoeding.

1 minuut gratis winkelen, cadeaubonnen & gevulde boodschappentassen!

1 minuut gratis winkelen, cadeaubonnen & gevulde boodschappentassen!

Ger Koopman
Driel
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VERZAMELALBUM

DIT VERZAMELALBUM IS VAN:

Andy Steging
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JOUW UNIEKE 

CODE:

CBvM6P

Kleur: 3 kleuren (verloop)

CMYK
C=0
M=80
Y=95
K=0

CMYK
C=15
M=100
Y=90
K=10  

CMYK
C=100
M=100
Y=25
K=25

Verloop 1 Verloop 2

Scan de QR-code 
voor een unieke 
beleving!
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• Motiveer uw personeel met ons op maat gemaakte 
motivatieprogramma;

• Verras uw klanten met een leuke premium bij een specifiek 
product of op een evenement;

• Laat uw personeel stralen in gepersonaliseerde bedrijfskleding;
• Zorg voor uw relaties met een uniek relatiegeschenk, gemaakt 

met persoonlijke aandacht;
• Andere aanvragen voor op maat gemaakte premiums of gifts?  

We adviseren u graag!


