Marion
jouw online hulp
in datadriven
marketing

Bij dbf zijn we gek op data! En daarom
vinden we dat iedere marketeer met
plezier datadriven moet kunnen werken.
Zodat je altijd de beste beslissingen kan
nemen. Met Marion, ons gemakkelijke
online platform voor datamarketing,
maken we de beschikbare data in jouw
organisatie begrijpelijk, laagdrempelig en
direct te gebruiken: iedereen snapt het.
Zo wordt datadriven marketing leuk!

_Marion maakt datadriven marketing makkelijk
Moet je om data goed in te zetten een
cijfernerd zijn? Welnee! Met Marion is data
een eitje. Je hebt geen trainingen nodig
om het te begrijpen, het spreekt helemaal
voor zich. Het dashboard is voor iedereen
te begrijpen en geeft je direct toegang
tot alles wat je over klanten wilt weten.
Gesegmenteerde campagnes draaien
wordt aanzienlijk makkelijker, doordat
Marion de informatie pakt vanuit jullie
eigen bestaande databases.

_CRM, campagnetool
of ledenadministratie?

_Marion past zich aan

Marion houdt niet van kiezen: ze is
het allemaal. En dat maakt haar zo
waardevol. Want nu kun je de gegevens
uit de administratie in één keer inzetten
voor een campagne. Je hoeft daarvoor
niet langs allerlei collega’s, want je ‘trekt’
het zo zelf uit het systeem. Helemaal
AVG-proof. Dat maakt het uitvoeren
van loyaliteitscampagnes niet alleen
makkelijker, maar ook een stuk efficiënter.

Geen enkele organisatie is hetzelfde en als
dbf willen we je niet in een standaardvorm
gieten. Daarom hebben we Marion
ontwikkeld als een digitale Barbapapa:
zij past zich aan aan jouw wensen. Dat
betekent dat het systeem dus ook zo simpel
of ingewikkeld wordt als jij het wilt hebben.
En je hoeft nooit lange trainingen te volgen
om haar te begrijpen.
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_data is mensenwerk

_ waarom Marion van
dbf?

Marion komt niet alleen: ze brengt het
hele dbf-team voor je mee. Want data is
mensenwerk en jij staat er nooit alleen
voor. Dat betekent dat we als dbf altijd
voor je klaarstaan: met tips, hulp en
training. Maar ook om je te helpen nóg
meer uit je beschikbare data te halen.

Data met een doel
Ons team snapt jouw wensen en doelen,
en is goed in staat die te vertalen naar
data-doelen. Zodat ook jij als een expert
datadriven kunt werken.
Meer dan digitaal
Wij hebben alle kanalen in huis en binnen
handbereik. Je gebruikt Marion dus voor je
on- én offline kanalen.
Marion is overzichtelijk
Er zijn geen ingewikkelde toeters en bellen.

Rapportage- en analyseportal
Visuele
dashboards

Aansluiting
op eigen
rapportagetools

Marketingrapportage

Data-integratie
Data schonen

Data matchen

Data verrijken

Creatie centraal
klantbeeld

Ledenadministratie
Facturatie en
inning

Print output:
brieven, passen,
mails

dbf is de beste in het vergroten
van klantloyaliteit en beheren van
communities sinds 2000

Verlenging

www.dbf.nl
sales@dbf.nl
010 26 46 060

We gebruiken een eerlijk prijsmodel
En een heldere tarievenstructuur.
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www.marion.nl
06 12518332
(whatsapp)

_ook voor alle offline
marketingkanalen

_laat het resultaat van
je werk zien

Marion is een digitaal platform, je gebruikt
haar om al je marketingcampagnes in
aan te sturen: zowel online als offline.
Bovendien kunnen we als dbf je daar goed
bij ondersteunen. We hebben immers
jarenlange ervaring met DM-acties, het
uitvoeren van KCC-activiteiten (we hebben
een eigen belteam) en andere offline
marketingmiddelen.

Je werkt hard en dat resultaat wil je kunnen
tonen. Marion helpt je daarbij. Haar
rapportage- en analyseportal geeft inzicht
in hoe je campagnes het hebben gedaan
en wat je kunt doen om bij te sturen. Ze is
dus je partner-in-crime in alles wat je doet
en haar enige taak is jou te helpen knallen.
Zij brengt jouw cijfers tot leven.

Wij zijn flexibel, betrouwbaar en staan
voor kwaliteit
En zo hebben we Marion ook gebouwd.

_let’s meet!
Natuurlijk komen we graag een
keer langs om Marion aan je voor
te stellen. Contact ons:
Bel ons op 010 26 46 060,
whatsapp naar 06 12518332 of
mail naar sales@dbf.nl

