
Hoe een wekelijkse
e-mail zorgde voor een 
extra verkoop van 
800+ menu's

Een Businesslab Media Casestudie 

BP-CATERING



SINTERKLAASACTIE

+180 menu's

EINDEJAAR-ACTIE

+800 menu's

BP-Catering in Drongen (Gent) is een traiteur- en cateringservice

die al 24 jaar synoniem staat voor een kwalitatieve Frans-

Belgische keuken en een verzorgde service op feesten of

evenementen.

Benny, de zaakvoerder, had als tevreden Businesslab Triber al

enkele Businesscoaching-trajecten achter de rug toen hij bij

Businesslab Media terechtkwam. Bij de start van zijn nieuwe

webshop zocht hij een manier om zijn klanten hierheen te

dirigeren.

DE UITDAGING
Bestaande en nieuwe klanten naar de webshop leiden

Het hoofddoel van BP-catering was om bestaande en nieuwe klanten

naar de nieuwe webshop te leiden, en dit op regelmatige basis. 

Bij de start van de coronacrisis in maart 2020 besloot Benny om met zijn

traiteurzaak snel te schakelen. Het leveren van kwalitatieve menu's aan

bedrijven en particulieren voor evenementen viel dan wel stil, toch bleef

hij niet bij de pakken neerzitten. Een vernieuwde webshop zag het licht,

vol nieuwe formules en met als doel: een unieke restaurantervaring bij jou

thuis. 

Dankzij de e-mailmarketing van

Businesslab Media hebben we - in een

uiterst uitdagend Corona-jaar - een zeer

druk eindejaar gehad. Daarom werken we

graag weer samen met Businesslab

Media!

BENNY VAN DE VELDE

Zaakvoerder BP-Catering Drongen



De oplossing
Informatieve e-mailingcampagnes met scherpe timing

BP-catering kwam naar ons met de vraag of we een wekelijkse nieuwsbrief

mee uit de grond konden stampen. En zo geschiedde... 

In eerste instantie maakten we een planning op voor wekelijkse mails. Maar

al snel werd duidelijk dat het beter werkte wanneer we de timing

afstemden op feestdagen en (corona-veilige) activiteiten. 

Om dit alles uit te werken, bouwden we een account uit in Active

Campaign (een heel krachtige CMS met focus op e-mailmarketing). We

stroomlijnden de bestaande klantenlijst en verzorgden een mailing

template die paste bij het design van de nieuwe webshop. 

Alles werd opgebouwd met meetbaarheid in gedachten. Hierdoor konden

we snel schakelen bij goede, maar ook bij tegenvallende resultaten. 

Zo bleek bijvoorbeeld in het geval van BP-catering dat zondagvoormiddag

het beste moment was om een mail vol culinaire ideetjes voor het weekend

daarop uit te sturen.

De resultaten
800+ menu's verkocht tijdens eindejaarsacties, 180+ menu's bij

Sinterklaasactie, succesvolle Valentijnactie,...

We hebben er niet alleen voor gezorgd dat de algemene verkoop van de

webshop verhoogd is: BP-catering kan nu ook meer online terugkerende

klanten optekenen. 

De eerste twee succesvolle acties hebben Benny de mogelijkheden getoond

en gemotiveerd om nog meer succesvolle acties uit te denken. Ook de

recent uitgevoerde Valentijnactie was een grote hit. Samen experimenteren

we nu met de timing van de mails en uiteenlopende creatieve promoties.

Gaande van loyaliteitsacties tot vriendenkaarten tot... 



KLAAR VOOR MEER KLANTEN?

Laten we samen stap voor stap aan een marketingplan werken dat

bij jou en jouw zaak past. Onze oplossingen zorgen voor meer

klanten, meer terugkerende klanten en een betere klantenrelatie. 

Waar wacht je nog op?

Mail ons op media@businesslab.be of bel ons op 09 310 60 40.

JA! IK WIL MEER KLANTEN.

BusinesslabMedia.be
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