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Beloon je trouwe klanten. 
Bereik nieuwe klanten.

Maak van elke bankkaart,  
een klantenkaart! 

Gebruik onze marketingtools om te communiceren 
met je klanten en krijg belangrijke extra inzichten over 
jouw zaak.

Geen extra infrastructuur nodig. 
Geen tijdsverlies op drukke momenten. 



Starten met bonsai rewards 
• Surf naar dashboard.paybonsai.com en maak een account aan. 
• Kies 1 van onze 3 pakketten. 
• Stel je rewards in.

Hoe werkt het? 

Punten sparen 
• Je klanten registreren zich éénmalig in de bonsai app. 
• Klanten betalen in jouw zaak met hun gekoppelde bankkaart. 
• Per €1 gespendeerd wordt er automatisch 1 punt toegevoegd aan hun account. 

Rewards claimen 
• Als klanten voldoende punten hebben, kunnen ze een reward claimen. 
• Een reward blijft 5 minuten geldig en kan aan jouw personeel getoond worden. 
• Je kan jouw klant belonen met een welverdiende reward.

0% moeite, 100% klantentevredenheid 
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Starter

€39/maand
per locatie

Ideaal voor handelaars die 
hun klanten punten willen 
laten sparen zonder gedoe.

Dashboard 
Digitale klantenkaart 
Extra visibiliteit 
Marketingtools 
Eenmalige promoties 
Klantenstatistieken

Standard

€59/maand

per locatie

Het ideale pakket om  
rechtstreeks in contact te 
staan met bestaande klanten 
dankzij ons uitgebreid marke-
tingplatform.

Dashboard 
Digitale klantenkaart 
Extra visibiliteit 
Marketingtools 
Eenmalige promoties 
Klantenstatistieken

Professional

€79/maand
per locatie

Met dit pakket kan je  
promoties uitsturen naar  
specifieke bonsai gebruikers 
en heb je alle tools in handen 
om de impact van je acties te 
meten.

Dashboard 
Digitale klantenkaart 
Extra visibiliteit 
Marketingtools 
Eenmalige promoties 
Klantenstatistieken

Onze Pakketten



Pakket Starter

Digitale klantenkaart 

Gebruikers sparen automatisch punten door te  
betalen met hun gekoppelde bankkaart. 
 
Klanten kunnen hun punten inruilen om rewards  
te claimen. 

• Geen nood aan extra infrastructuur 
Tablet, smartphone, stempelkaart 

• Geen tijdsverlies aan de kassa 
Stempelen, scannen,...

Dashboard

Op het bonsai dashboard kan je gemakkelijk  
jouw rewards beheren. 
 
• Rewards instellen 
• Rewards aanpassen 
• Overzicht van de geclaimde rewards



Pakket Standard

Marketing

Communiceer rechtstreeks met je klanten. 

• Bonsai stuurt automatisch notificaties wanneer klanten een reward kunnen claimen. 
• Bonsai stuurt automatisch notificaties als klanten lange tijd niet in jouw zaak geweest zijn. 
• Je komt 1 keer per kwartaal in onze nieuwsbrief met een bericht naar keuze in jouw regio.* 
• Je kan 1 keer per maand een persoonlijke mail & notificatie sturen naar je bestaande 

klanten.

Extra Visibiliteit

Wij zetten jouw zaak extra in de verf.
 
• Ontvang posters en flyers met de rewards van jouw zaak.  
• Krijg gepersonaliseerde kaartjes om uit te delen aan jouw klanten. 
• Sta in de spotlight bij nieuwe klanten in jouw regio.* 
• Bestel gratis extra materiaal.**

* Bonsai kiest automatisch de klanten met het hoogste potentieel voor jouw zaak op basis van hun koopgedrag. 
** Maximum 1 keer per maand met maximum oplage.



Pakket Professional

Statistieken

Vergaar de nodige inzichten om jouw zaak naar het volgende niveau te tillen.
 
• Meet de impact van jouw eenmalige promoties. 
• Vergaar inzichten over jouw klantenbestand op basis van leeftijd, geslacht, regio  

en interesses. 
• Krijg analyses over dal- en piekuren, seizoensgebonden trends, gemiddeld  

bestedingsbedrag en meer.

Promoties

Gebruik doelgerichte promoties om nieuwe klanten aan te trekken.
 
• Stel zelf sterke promoties in om nieuwe klanten aan te trekken. 
• Richt je promotie tot een specifieke doelgroep op basis van postcode, leeftijd,  

geslacht en interesses in een periode naar jouw keuze.



Teken in voor 31/12/2022 
en krijg 50% korting
op alle pakketten  
Tot 30/06/2023 Promo



-1 € op een koffie
80 punten - te claimen

Gratis tas
130 punten



Reward
claimed

Gratis koffie
120 punten - te claimen

Gratis lunch
250 punten





Over ons 

Bonsai is een Belgische en ecologische betaalapplicatie. Wij doneren 
10% van onze omzet aan ecologische initiatieven.

Onze missie 

Samen met onze gebruikers willen we 20.000.000 bomen planten 
tegen 2025.

Officiële betaalinstelling 

bonsai is een bankonafhankelijke betalingsinstelling die 
erkend is door de Nationale Bank van België.  Onze 
app is volledig in overeenstemming met de huidige  
GDPR-normen. Jouw veiligheid is onze prioriteit. Altijd.



Contact
Heb je vragen?

E-mail

Contacteer ons via 
rewards@paybonsai.com

Website

Of surf naar 
paybonsai.com/business/rewards
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