vZine, The world
at your ears
Innovatie in communicatie

Met vZine stuur je een gesproken bericht
naar de voicemailbox (KPN) van duizenden
consumenten.
Met vZine gebruik je de kracht van audio
om te entertainen & overtuigen.
Nieuwe vZines worden gemeld per sms.

vZines staan op dezelfde plaats als
reguliere voicemail berichten
inclusief een notificatie sms met 80
vrije karakters
conversie mogelijk via doorschakelen
naar 09xx/088 etc.
New: de eenmalige pull vZine
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•vZine realiseert zich dat er consumenten zijn die zich kunnen storen aan de
boodschappen of de kosten die met het afluisteren van de voicemail gemoeid zijn.
•Consumenten zullen maximaal twee boodschappen per maand ontvangen, en niet
meer dan één per week.
•Op de website kan men zich snel laten blokkeren. De mogelijkheid hiertoe staat
duidelijk in de sms en op de website weergegeven.
•De consument ontvangt bij het indienen van een klacht, een vergoeding van de
gemaakt kosten (een euro) op zijn bankrekening. Dit kan slechts eenmalig.

vZine,
The solution
Wij zijn uw oplossing!

Bijlages
Onderzoeksresultaten van
een jaar testen & Casussen

Ad Scheepbouwer, CEO van KPN bedankt en informeert zijn
medewerkers
De medewerkers van KPN kregen een persoonlijke voicemail van hun
CEO. Hierin werden zij op de hoogte gebracht van de halfjaarcijfers van
2009. Bovendien werden zij bedankt voor hun inzet.
Tijdstip verzending: 08.00-09.00
Resultaat:
- 85% van de ontvangers hebben bericht beluisterd
- 75% van het bericht (2min13sec) is gemiddeld beluisterd

Buurtlink.nl, social community (dochter Nationale postcode loterij)
Doel: viral rondom concerten Marco Borsato
Ruim 500.000 mensen hebben de actie, om kans te maken op een gratis bezoek
met de burenbus naar het Wit Licht concert, op sites van Buurtlink en Marco
Borsato bekeken. Uiteindelijk deden rond de 9.000 mensen per actie mee
De uitslag werd middels een voicemail bericht van Piet Paulusma
gecommuniceerd.
Resultaat:
Aantal verzamelde nummers: 3 acties/elk ongeveer 9.000
Afluisterfrequentie bericht: 1,65
Belminuten: ongeveer 45.000

KPN Hi, mobiele operator
Doel: verzamelen van email adressen via actie, ontvang als beloning paar
gratis sms’jes
25.000 gebruikers van KPN Hi kregen een voicemail met daarin een oproep
hun e-mailadres achter te laten. Als beloning hiervoor kregen zij een paar
gratis vZines.
Resultaat:
Aantal nummers: 25.000
Actie conversie: 19%

De Men’s Health brandalarm
Doel concept: Huidkanker door gevaarlijk zongedrag onder aandacht brengen en
KWF donaties werven.
Door een artikel in de Men’s Health en een Widget op de website van zowel Men’s
Health als de KWF met een brandalarm de consument waarschuwen.
Op zonnige dagen waarvan de zonkracht op een gevaarlijk niveau is, kan er een
vZine worden verstuurd naar de abonnee. Daarin kan worden uitgelegd wat de
risico’s zijn en wat er tegen gedaan kan worden.
Inhoud vZine: “ Dit is Eva van het KWF, mag ik u vragen om vandaag extra op uw
huid te passen? De zonkracht is zes en dit betekend dat u niet langer dan 20
minuten onbeschermd mag zonnen. Mocht u het KWF willen steunen, toets dan 1
na dit bericht voor een donatie. Ik dank u hartelijk. “

Mystery Bunny
Doel concept: Verkoop van het blad stimuleren, brandversterking en nieuwe
abonnees werven door gegevens van potentiële abonnees te verzamelen.
Mystery Bunny is een concept waarmee Playboy de lezers en online bezoekers
verleidt om hun telefoonnummer achter te laten voor een vZine van de nog
onbekende playmate. Deze playmate staat centraal in de nieuwste Playboy .
Degene die raadt wie de Playmate van die maand is kan een prijs winnen.
Inhoud vZine: “ Ik ben de Mystery Bunny van deze maand, ik ben niet alleen een
actrice maar heb ook een aantal eigen muziek nummers. Weet je wie ik ben of ben
je nieuwsgierig geworden naar mij? Koop dan de nieuwste Playboy zodat ik je kan
verbazen met wie ik werkelijk ben. “Druk op één, als je hebt geraden wie ik ben,
misschien maak jij wel kans op één van de Playboy verrassingpakketten”.

Niet voor jezelf leven
Doel concept: Het sympathieke “Niet voor jezelf leven” gevoel doortrekken naar een
goed doel. Dit versterkt de campagne boodschap en moet Univé als brand een
positieve, sympathieke en maatschappelijk betrokken imago geven.
Marco Borsato (als War Child ambassadeur) bij de campagne betrekken als
boodschapper. Met een widget op de Univé website kan de bezoeker zijn nummer
achter laten. Waarna hij/zij vervolgens een voicemail bericht van Marco Borsato
ontvangt.
Inhoud vZine: “Ik vraag u hulp, donneer op een speciale manier en ik zal u op een
persoonlijke manier bedanken”De ontvanger van de voicemail kan via “press 1” een
donatie maken, Univé verdubbelt elke donatie en draagt zo haar steentje bij met het
motto “niet voor jezelf leven”.

Gebruikers zijn positief over de vZines; ze voldoen aan de verwachtingen, zijn
prettig, informatief en kwalitatief goed.
Uit onderzoek blijkt dat te lange vZines (met name van nu.nl) afgebroken
worden.
80% van de respondenten zeggen vZines in hun persoonlijke omgeving aan te
gaan raden.
70% van de respondenten is van plan of overweegt sterk om zich in de toekomst
opnieuw aan te melden voor vZines.
Gebruikers stellen het zeer op prijs als zij aan de voicemail melding kunnen zien
dat er een vZine ontvangen is en welke dat is.

Bron: KPN/2C Usuability onderzoek, maart 2007

De deelnemers zijn postief over vZines ; vZines zijn prettig (77,3%), informatief (91,3%), leuk (72,2%) en kwalitatief goed (80%).



De belangrijkste verbeterpunten zijn: Een herkenbare voicemail melding (86,1%), het zelf bepalen van de frequentie
(90,5%) en tijdstip (75,6%) van het ontvangen van een bericht.



Het langer opslaan van de voicemail is daarentegen duidelijk minder belangrijk voor de deelnemers.

