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Ingrediënten  
voor een geslaagde 
segmentatiemail
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Breek uit    je bestaand publiek
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UiTPAS gegevens
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Gebruik van UiTPAS

Eventinfo UiTdatabank
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GESEGMENTEERD MAILEN 1.0.1 
5 stappen///
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Wie wil je 
bereiken? 

Beperkt maar weloverwogen  

1
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• 2525 ontvangers 

• Segment: pashouders van 
UiTPAS Oostende die het 
afgelopen jaar min. 1 punt in 
de bib spaarden  

• 61,88% opende de mail 

• 12,02%  klikte door
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• 309 ontvangers 

• Segment: 
• Pashouders UiTPAS Oostende 
• Met 8 of meer punten  
• Die een punt spaarden op   

• Sokkenbeestjes for life 
• Armbreien for life 
• UiTPAS-brunch op 

erfgoeddag 
• Winter in het Museum 

2018 

• 73,23% opende de mail 

• 23,45%  klikte door
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Prikkel 
je segment

2
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• 2525 ontvangers 

• Segment: pashouders van UiTPAS 
Oostende die het afgelopen jaar 
min. 1 punt in de bib spaarden  

• 61,88% opende de mail 

• 12,02%  klikte door
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Één helder en welomschreven  voordeel

+

+

• 109 ontvangers 

• Segment 
• pashouders van UiTPAS Oostende 
• met 8 of meer punten op hun pas, 
• die het afgelopen jaar een punt spaarden op 

‘literatuur’-gerelateerde activiteiten in Oostende 
• Lezingenreeks W.O.I  
• Lezingen in de bib 
• Bibdate 
• Klas van Tine in CC De Grote Post 

• 63,22% opende de mail 

• 21,82%  klikte door 

• 29 personen ruilden om 
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Kort 
en helder

3



3012

• 1040 ontvangers 

• Segment 
•  pashouders van UiTPAS Oostende 
• die in 2015, 2016 of 2017 een punt 

spaarden op Kunstendag Voor 
Kinderen in Mu.ZEE, CC De Grote 
Post of Mu.ZEE 

• 120 personen spaarden een punt 

• 17 personen ruilden om 

• 0 tickets aan kansentarief 
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Beperkte maar krachtige  tekst

+

+

• 398 ontvangers 

• Segment: MIA’s van UiTPAS Oostende met een 
actieve kaart én emailadres, die minimaal één 
punt spaarden het afgelopen jaar 

• Aanvullende SMS naar 276 MIA’s  

“Morgen start het Familiepark in het 
Leopoldpark! Vergeet niet je gratis wafel en 

UiTPAS-voordeel op te halen aan de kiosk. Tot 
dan!” 

Aanlokkelijke  call-to-action
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Beperkte maar krachtige  tekst

+

+

• 60% opende de mail 

•  41% klikte door 

• 35 van de 352 (10%) ruilden om 
• SMS: 12 (4%) van de 276 ruilden om 

• 36% van de opgenomen voordelen werden omgeruild 
door bestemmelingen van de communicatie 

  
• In totaal ruilden 111 individuele MIA’s om / 103 keer met 

een groepspas  

• 450 tickets aan kansentarief  

Aanlokkelijke  call-to-action
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Analyseer 
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+
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Hoeveel x geopend?

+

+

Hoeveel x doorgeklikt?

Hoeveel x omgeruild?

279 (63,99%)

52 (18,64%)

28

Segment (682 ontvangers) 
•  UiTPAS Oostende 
• 8 punten of meer  
• Afgelopen jaar punt gespaard op events 

leeftijd 3 tot en met 12 jaar
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Denk ook nog  
aan…

5
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Timing

Zone 30

Personalisatie 

Verrijk je database

Last-minute + regio-overschrijdend  
• 1277 ontvangers 
• 50% opende de mail 
• 18% klikte door 
• 5% ruilde om
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WEB / MAIL / PHONE

www.uitinoostende.be  
sarah.braet@oostende.be 

059 25 88 04

WEB / MAIL / PHONE


