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CHALLENGE

Bereiken van toeristen welke zich bevinden in 
de nabijheid van de Bijenkorf Amsterdam, met 
het doel deze naar de winkel te loodsen om 
meer aankopen te realiseren. 

Hierbij is de focus gelegd op Chinese en 
Russische toeristen. Deze doelgroep reist 
veelal gedurende het gehele jaar door naar 
Amsterdam, heeft over het algemeen genoeg 
te besteden op vakantie in Amsterdam, en is 
daarmee dus uitstekende kandidaat voor een 
mobiele campagne. Hierbij is het noodzaak 
dat de doelgroep op de juiste manier wordt 
aangesproken en begeleid wordt naar de 
winkel.
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SOLUTION
Om de doelstelling van Bijenkorf te realiseren 
is er gekozen voor het inzetten van een pilot; 
mobiele locationbased campagne, met een 
aantal belangrijke targeting componenten. 

De locationbased campagne is ingezet op 
vliegveld Schiphol alsmede op Centraal Station 
van Amsterdam en rondom de Bijenkorf. De 
campagne is gericht op smartphones en tablets 
met taalinstelling: Russisch en Chinees, op 
websites en applicaties welke veel worden 
gebruikt in Azië evenals internationale, 
engelstalige en weather/travel gerelateerde 
titels. 

Hierbij is een set met aansluitende creatieve 
materialen ingezet, in de taal van de toeristen, 
om rel evantie en effectiviteit te verhogen. 
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Bekijk creative

http://targetoo.celtra.com/preview/d6d1fa2d#deviceType=Phone&rp.foldPosition=above


De CTR’s voor deze campagne lagen 
gemiddeld rond de 0.64% en gebruik van de 
store-locators gemiddeld 1.52%. Echter was het 
daadwerkelijke succes pas echt zichtbaar door 
in samenspraak met Bijenkorf in te zoomen op 
het aantal creditcard uitgaven in de winkel. 

Bij het aantal creditcard uitgaven was in de 
maand waarin de pilot campagne actief was 
een bijzondere uplift te zien van het aantal 
Chinese en Russische creditcard betalingen. 

We spreken hier over een toename van 30%+ 
ten opzichte van voorgaande periode. Bijenkorf 
heeft daarom besloten om na de pilot de 
campagne permanent door te laten draaien 
gedurende het hele jaar.

RESULTS
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Challenge
• Bereik genereren bij de doelgroep: Chinese 

en Russische toeristen
• Focus leggen op aantrekken van de 

doelgroep naar winkel
• Toename van aankopen in winkel stimuleren

Solution
• Location based campagne op vliegveld 

Schiphol, Centraal Station Amsterdam, en 
rondom Bijenkorf

• Inzet van creatief materiaal in taal van de 
doelgroep met relevante berichtgeving

• Store locator inzetten voor wegwijzing naar 
de Bijenkorf

Results
• CTR’s: 0.64% (naar de website), 1.52% 

(gebruik van storelocator)
• Uplift in creditcard uitgaven in Bijenkorf 

boven de 30% binnen de doelgroep
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