dbf
fulfilment
van verwerken tot
verzenden: alles
onder één dak

Bij dbf geloven we in loyaliteit. Daarom
maken wij van je gewone klant een trouwe
klant. Met digitale middelen, maar juist
ook met ondersteuning bij offline contactmomenten. Bij dbf fulfilment verzorgen
we het ontvangen, opslaan, beheren,
verwerken, inpakken en verzenden van
je post. Van pas tot premium, van printen
tot verzenden: alles onder één dak. Wel zo
handig!

_voor ieder moment in
je customer journey

_van printen tot
aflevering op de
deurmat

Dbf fulfilment verzorgt de post tijdens
de hele klantreis: van reclame tot opzeggingen en alles daartussenin. Zowel
digitaal als fysiek. Wij weten je (potentiële)
klant op ieder moment voor jou te bereiken.

Wanneer je bij ons een ontwerp aanlevert
voor een brief of pas, hoef je er daarna niet
meer naar om te kijken. Wij zorgen ervoor
dat alles op de juiste materialen wordt
geprint, gepersonaliseerd, gecouverteerd
en verzonden. Dit houdt het overzichtelijk.
Foutloze verzending
Ons couverteerproces wordt gecontroleerd
met meerdere camera’s. Zo checken we
continu of we de juiste pas op de juiste
brief plaatsen.

_expert in passen
Wij leveren al 25 jaar (klant)passen aan
verschillende organisaties. Je kunt het
zo gek niet bedenken of wij hebben
het gemaakt. We variëren in talloze
materiaalsoorten, waaronder biologisch
afbreekbare materialen. Ook maken we
passen met magneetstrips, chips, reliëfstempels en stickers. Het personaliseren
van passen varieert van pasfoto’s tot
barcodes.

Fysiek én digitaal
Naast de totaalservice van fysieke passen,
bieden wij de handige app PasNL.
Hiermee kun je je klanten laten kiezen
voor een fysieke pas, een digitale pas in
app-vorm of een combi van beide. Wel zo
klantvriendelijk!

De oplossingen van dbf fulfilment

Met de post:
Bereik je klant
altijd

Laat je pasje zien:
Loyaliteit in
portemonnee en
smartphone

Wij bewaren het
wel:
Gewoon goed
voorraadbeheer

Printen
Couverteren
Verzenden
Direct mails
Servicepost

Pasproductie
Paspersonalisatie
Digitaal pasbeheer:
PasNL
Abonnementen
Loyalty

Rapportage over
aantallen
Proactief besteladvies

_lage portotarieven
Wij verzenden zo’n 5 miljoen mailpacks
per jaar. Dat maakt dat we ontzettend
scherpe portotarieven kunnen hanteren.
Bij ons profiteer je van minimaal 5%
lagere verzendkosten dan bij reguliere
verzendmethodes.

_leg het maar bij ons
neer
Weet je niet waar je al je verzendmaterialen kwijt moet? Sla ze bij ons op.
Wij zorgen ervoor dat jij altijd precies weet
wat de status is van je voorraad.

_waarom fulfilment bij
dbf?
Al je postwerk van A tot Z onder één dak
geregeld: na aanlevering van het artwork
heb jij er geen omkijken meer naar.
Integratie met loyalty platform Marion:
alle online en offline klantdata gecombineerd voor een centraal klantbeeld.
Scherpe tarieven; dankzij grote jaarlijkse
volumes.
Flexibel en betrokken team met topservice:
wij lopen altijd dat stapje harder voor je.
Snel schakelen: wij zijn een bedrijf met
korte lijnen en kunnen dus snel inspelen op
(veranderende) wensen.
Wij nemen onze verantwoordelijkheid
serieus; en hebben dus veel aandacht
voor MVO, zowel voor milieuaspecten als
menselijk kapitaal.

_let’s meet!
Kom eens langs! We zijn trots op
onze fulfilment-afdeling en geven
je graag een rondleiding.
Bel ons op 010 26 46 060
WhatsApp naar 06 12518332
Mail naar sales@dbf.nl
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