
Digicollect mobiele journeys
Activeer online collectanten voor een hogere opbrengst per bus
Met de inzet van Digicollect mobiele journeys verhoog je de online collecte opbrengst. 
Collecteren kan zowel op vaste momenten als het gehele jaar door.

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. 

Waar kun je Digicollect mobiele journeys voor inzetten?

Op vaste momenten collecteren Het hele jaar door collecteren

Scan de QR-code
en lees hoe Digicollect mobiele 
journeys o.a. Diabetes Fonds 
heeft geholpen

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.

Na het aanmaken van een collectebus 
en bij specifieke donatiestanden worden 
collectanten per SMS gestimuleerdom actief 
te blijven via de Digicollect mobiele journeys.

Fedor Vriezen, 
Projectleider a.i. Diabetes Fonds

“2020 was voor de goede doelen 
met een fysieke collecte een extra 
uitdagend jaar. Het Diabetes 
Fonds heeft de online collecte 
vorig jaar vormgegeven samen 
met MIC. De samenwerking 
verliep goed, we konden snel 
schakelen en er werd pro-actief 
meegedacht. Mede daardoor 
werd de online collecte een groot 
succes!”



www.mobileinteractioncompany.com

Waarom interessant?
• 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. 

• Met de toevoeging van Collecte 365 kun 
je ook leads genereren en gegevens 
verrijken.

Neem voor meer informatie contact 
op met Jeroen de Rooij.

E: jeroen@mobileinteractioncompany.com 
M: 06 13 86 37 86

vanaf

€895,-
excl. BTW

Digicollect mobiele journeys
is een samenwerking met:

Over MIC
Wij helpen goede doelen en culturele organisaties met het vergroten van social impact, 
verhogen van opbrengsten en aangaan van waardevolle verbindingen. Met standaard- en 
maatwerkoplossingen bieden wij mobiele journeys voor campagnes en initiatieven zoals:  

Hiervoor wordt de Mobile Journey Cloud ingezet met de mogelijkheid om chat en vele andere 
oplossingen eenvoudig te integreren.

Collecteweek Hub Tales of Culture

Collecte 365 Leadgeneratie (365) Uitvaartcollecte

DM QR-code Loterijen & 
Winacties

Vier je feestje - 
collecte

Evenementen Sponsoracties & 
Crowdfunding

Win-back & 
Behoud


