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test je kennis

Tikkie in cijfers

90% actief gebruik

70K groei elke week (organisch)

9mln app opens in de maand

8mln NL die een Tikkie hebben betaald

+70 NPS

49% vrouw

51% man 

78% 18-49 jaar (verspreid over heel NL)

+ 4 miljoen gebruikers (dec 2018)

€ 50.000 Maximale bedrag



Hoe is het 
begonnen?

Na een etentje met vrienden wordt de rekening gedeeld…

>50% wacht langer dan
1 week

wacht langer dan
1 maand op zijn of haar geld!>20%

>60% Vergeet dit simpelweg
terug te betalen

En de rest? NL41ABNA
NL41ABNA055
NL41ABNA055uhhhh….         IBAN :’-(

Jaarlijks meer dan

€20 miljard
aan ‘p2p’ 
betalingen

En toen was er



Het 
resultaat

4 
milj
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milj
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Groei app 
gebruikers
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Waarom is 
Tikkie een
succes?

Tikkie lost een probleem op. Niet langer

zeuren om je geld met te lange IBAN's!

Tikkie is open. Je hoeft de app niet te hebben

om een verzoekje te betalen + het maakt niet

uit waar je bankiert!

Gemaakt met hulp van continue feedback door 

de eindgebruiker

Tikkie is fun!








 Webwinkels

 Klantenservice

 Incasso

 Op locaties

 Donaties

Presenter
Presentation Notes
Voice over: dezelfde avond nog terugvragen



TIKKIE & FONDSWERVENDE INSTELLINGEN
Standaard Tikkie functionaliteit

Tikkie sms na petitie

Tikkie retour sms
4333 naar “wens”

Tikkie donatie knop op 
website/facebook/twitter

Tikkie via Social Media / 
Bekende Nederlander

Tikkie QR collecteTik ‘m door



TIKKIE & FONDSWERVENDE INSTELLINGEN
“Tik ‘m door“ als ondersteuning tijdens acties



TIKKIE & PARTNERS
Kentaa online fundraising 

Actieplatform

Digicollect



Case Bijbelgenootschap
Contributie brief verrijken met unieke Tikkie QR

 Alternatief naast de Acceptgiro aanhechting
 Storytelling voortzetten in de campagne
 Contributie eenvoudiger en sneller voldoen
 Cadeau aan donateur na de betaling

 Geen enkele aanpassing bij de klant voor aanlevering & reconciliatie
 100% matching na betaling (voorheen 70% automatische boeking)

TIKKIE & PARTNERS
Nic Oud  DM campagnes met gepersonaliseerde Tikkie QR’s
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TIKKIE & PARTNERS
STB  Tikkie QR op collectebus

Tikkie QR op 
legitimatiebewijs

&
niet-thuiskaart

Alternatief voor Pin 
(duur en niet schaalbaar)



RETARGETING 
Gebruik mobiele nummer 
voor follow-up

MOBIELNUMMER + 
Inzicht in donaties, omvang, 
bedrag en status van betaling

GRATIS SMS
Voor hoger volume en geen 
problemen met sms-
dienstenfilter

CROSS PROMOTIE
Verzamel opt-ins en stimuleer 
structureel donateurschap

DONATIE €X
Laat de donateur zelf het 
bedrag bepalen

AVG PROOF
Voldoet aan de privacy 
wetgeving

sms WATER naar 4004

TIKKIE & PARTNERS
Mobile Interaction Company  story telling, data verrijking & giften
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Niet-thuiskaart
Geven via sms, naar de 
website of scannen van 

de QR

60% van de opbrengst
via een QR scan, hiervan

65% gedoneerd

TIKKIE & PARTNERS
Mobile Interaction Company 
- Aanbieden diverse kanalen
- Voortzetting campagne
- Eenvoudig doneren



TIKKIE & PARTNERS
Mobile Interaction Company & Tikkie inzet voor 3FM / Serious Request The Lifeline



Transactie
overzicht

Generieke
bedankpagina

Bedankpagina
Goede Doel

Bereik
campagne

in één week:
+ 3,5 mln

views

TIKKIE
In app propositie

 Verlenging call to action binnen Tikkie
 In lijn met het thema van de campagne
 Voor Tikkie users sympathiek, eenvoudig, snel
 Uitbereiden met gifjes op het transactie

overzicht en geluid bij het openen van de app



We blijven innoveren, dus laat ons meedenken over 
een leuk idee!

Bijvoorbeeld:
Tikkie Pay; betalen aan een Goed Doel

Als donatie knop in het hamburger menu
Verstuur een betaalverzoek en sta € 0,50 af

Ontvang een betaalverzoek en geef € 0,50 extra



Voorbeeld grey-label landing & bedank pagina



TIKKIE 
Integratie Zakelijke app Tikkie portal API

De Tikkie app is nu ook beschikbaar
voor zakelijk gebruik!

Ideaal voor op locatie of 
onderweg. 

Ideaal voor MKB'ers

Stuur enkele Tikkie's of 
in grote batches. 

Bij uitstek voor
midden/groot bedrijf

Volledig flexibel
geïntegreerd in je eigen

bedrijfsprocessen. 

Voor zakelijke partijen met 
development in huis



Take away

 Tikkie is in te zetten via social media, DM uitingen, radio/TV, 
collecteweek, alternatief voor premium sms of binnen de Tikkie app !

 QR wint aan populariteit

 Het succes en de boodschap ligt bij de organisatie, Tikkie als 
verlengstuk kan geven eenvoudig en fun maken

 Tikkie zorgt voor aanboren van een nieuwe (jongere) doelgroep

 Huidige generatie is “instant”, Tikkie sluit hier volledig op aan

 Tikkie is herkenbaar en wordt als merk vertrouwd

 Consumenten zijn bereid meer te geven bij een open Tikkie

 Interessant voor data verrijking

 Met de standaard oplossing is al veel mogelijk, met oplossingen van 
partners worden proposities nog interessanter

 Wij staan open voor leuke nieuwe ideeën, dus heb je een leuk idee? 



Toepassingen in dierenhulpverlening

Donaties; met een Tikkie QR, aan de balie, collectebus, website, evenement, braderie

Het betalen van een factuur via een Tikkie, bijvoorbeeld na een rit met de dierenambulance
Tikkie als reminder als incasso is mislukt of factuur nog niet is betaald
Het afrekenen van een strippenkaart voor dierenambulance ritten
Direct afrekenen met Tikkie via de zakelijke app
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