
Digicollect mobiele journeys 
Activeer online collectanten voor een hogere opbrengst per bus

Digicollect gebruikers kunnen op verschillende on- en offline manieren benaderd worden om hun 
mobiele telefoonnummer op het Digicollect platform achter te laten. Vervolgens ontvangen zij op hun 
mobiele telefoon aanmoedigende SMS’jes met uitleg en tips om eenvoudig en succesvol hun netwerk te 
enthousiasmeren om te doneren. Video’s, competitie-elementen en persoonlijke 
informatie maken het collecteren niet alleen nuttig maar ook leuk.

Op vaste momenten collecteren
Rondom de collecteweek ontvangen collectanten op een 
aantal momenten een SMS-bericht; het vertrekpunt om 
binnen de Digicollect mobiele journeys de collectant te 
enthousiasmeren, informeren en voorzien van tips.

Het hele jaar door collecteren
Na het aanmaken van een collectebus en bij specifieke 
donatiestanden worden collectanten per SMS gestimuleerd 
om actief te blijven via de Digicollect mobiele journeys.

Waarom zou je hier gebruik van maken?

Investering

Met de inzet van Digicollect mobiele journeys van Mobile Interaction Company (M.I.C) en Kentaa verhoog 
je de online collecte opbrengst. Collecteren kan zowel op vaste momenten als het gehele jaar door.
 

• Vanaf €760,- excl. BTW en SMS kosten (€0,08 per sms);
• Het kost je 2 dagdelen.

• Je wil het bereik van de mobiele collecte vergroten en de  
opbrengst verhogen;

• Je wil meer beleving toevoegen wat leidt tot een grotere 
betrokkenheid;

• Je wil top of mind blijven bij je collectanten en hen op een 
toegankelijke manier activeren;

• Je wil collectanten helpen en aanmoedigen.

Digicollect-gebruikers van 
KWF haalden gemiddeld 
€33,- meer op met de inzet 
van mobiele journeys.

Scan de QR-code en lees hoe Digicollect mobiele journeys ook andere 
organisaties hebben geholpen. 

Neem voor meer informatie contact op met Jeroen de Rooij. 
E: jeroen@mobileinteractioncompany.com  M: 06 13 86 37 86  
W:  mobileinteractioncompany.com

Digicollect mobiele journeys 
is een samenwerking met:

Over Mobile Interaction Company (M.I.C)
Met creativiteit en kennis van mobiele marketing en technologie, helpen wij goede 
doelen en culturele instellingen met het maken van sociale impact, het behalen van 
doelen en een langdurige relatie met de doelgroep. Zowel online als offline kanalen 
kunnen worden ingezet om doelgroepen te activeren voor mobiele journeys, bij o.a.:

Behoud       voor een loyale en betrokken achterban die je trouw blijft;
Collectes    voor een mobiel en grenzeloos bereik;
Crowdfunding       om met een campagne geld in te zamelen voor de financiering van een project; 
Evenementen    voor storytelling, activatie en fondsenwerving;
Leadgeneratie      voor donateurswerving en petities met een groot bereik; 
Sponsoracties   voor mobiele loterijen en sponsoring;
Ticketverkoop     voor mobiel ticketverkoop voorzien van verhalen en inspiratie rondom een thema. 
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