


MIKÄ ON ÄLYKORTTI?
Asiakas tarvitsee vain yhden kortin jota voi käyttää maksamiseen, matkustamiseen ja sisäänpääsyyn

 Yritykset voivat hyödyntää asiakkaan korttia ladatakseen sinne omia/yhteistyökumppaneiden etuja tai saldoa

Asiakkaan tiedot (sis. ostohistoria) voidaan helposti siirtää kortilta toiselle

Asiakkaan tekemiä ostoja tulee pystyä seuraamaan ja analysoimaan



ASIAKKAITA



Brändätty maksukortti
Kanta-asiakkuus
Lahja- ja sarjakortit
Verkkokauppa
Palkitseminen
Analytiikka
Viestintä

Jäsenkortti
Yritysyhteistyö

Sarja- ja kausikortit
Monivuotinen käyttö

Palveluiden määrittely
Käytön seuranta/valvonta

Brändätty maksukortti
Kustannussäästöt

Sisäänpääsy
Elämysraha
Analytiikka

Helppous
Viestintä

Kausikortit
Taukomyynti
VIP palvelut
Verkkokauppa
Yritysyhteistyö
Viestintä ja sitouttaminen

OMINAISUUDET



• Helppokäyttöinen ja edullinen monitoimikortti
• Vahvistaa brändiä ja lisää asiakastyytyväisyyttä
• Pelioikeudet, sarjakortit, yrityslaskutus, lahjakortit
• Ravintolapalvelut, pallokoneet, lukitusten avaukset
• Monipuolinen statistiikka ja analytiikka
• Tehokas viestintäkanava: uutiskirjeet ja tekstiviestit

– Reaaliaikaiset tekstiviestit; tiedotteet, markkinointi, jne.

• Mahdollistaa yritysyhteistyön
– Mukana Suomen Golfliitto (Lompakko –mobiilisovellus)

HYÖDYT - GOLF
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• Seura voi myydä Planet Benefit järjestelmää
yhteistyökumppaneilleen.

• Seura markkinoi yrityskumppanin tarjoamia etuja
omille asiakkailleen/jäsenilleen, esim. uutiskirjeillä

• Seuran jäsenkortti luetaan yhteistyöyrityksessä:
– Päätelaitteella näytetään tarjottava jäsenetu
– Oston yhteissumma kirjataan järjestelmään

• Planet Benefit laskuttaa yrityksiltä sovitun
provision, esim. 5% (Pb:n osuus 1%) ja tilittää
seuran osuuden

• Seura voi halutessaan jakaa osan provisiosta
jäsenelle/joukkueelle

YRITYSYHTEISTYÖ ESIMERKKI



• Brändätyt kortit/tarrat/rannekkeet (NFC/RFID)
sis. suunnittelun, 4-väri painatuksen ja koodauksen
100-1000 kpl: á 1,50€
yli 1000 kpl: á 1,00€

• Asennus, koulutus ja käyttöönotto: 250€
• Tapahtumamaksu: 1% korttiostoista ja –latauksista

– Osakkaan pelioikeuden lataus: 1€/kausi

• Päätelaitevuokra: 25€/kk

• Uutiskirjeet ja SMS viestit veloituksetta (2000 kpl/kk)

HINNOITTELU

FGMA ERIKOISTARJOUS
PÄÄTELAITTEET VELOITUKSETTA KAUDELLE 2016



Vesa Haimi, CEO
vesa.haimi@planetbenefit.com

040-700 6946

mailto:contact@planetbenefit.com


ASIAKASMEDIA

PÄÄTELAITE

VERKKOKAUPPA MUUT JÄRJESTELMÄT

JOUSTAVA INFRASTRUKTUURI



• NFC/RFID sirulla varustettu media
– Brändätty asiakas-/jäsenkortti -> vahvistaa brändiä, tuttu ja turvallinen
– Ranneke -> kerta- tai uudelleenkäytettävä, sopii tapahtumiin ja elämyspuistoihin
– Tarra -> voidaan liittää muihin tuotteisiin, esim. olemassa oleviin muovikorttehin

• Optinen media
– QR –koodi tai viivakoodi voidaan lukea optisesti
– Koodi voidaan lukea myös mobiililaitteen näytöltä (sms, sovellus, internet)

• Magneettinauhalla tai sirulla varustetut kortit
– Yhteistoiminta olemassa olevien korttiohjelmien kanssa

ASIAKKAAN TUNNISTAMINEN



• Planet Benefit päätelaite
– Helppokäyttöinen, edullinen, turvallinen ja toimii kaikissa olosuhteissa
– Voidaan laittaa erilaisiin toimintatiloihin: sisäänpääsy, kassa, itsepalvelu, jne.
– NFC (RFID) ja optinen lukulaite
– Hyödyntää mobiiliverkkoa (LTE Priority) sekä langatonta verkkoa (WLAN)

• Maksu- ja kassapäätteet
– Päätelaitteena voidaan hyödyntää yleisempiä kassa- ja maksupäätteitä
– Ei vaadi muutoksia laitteeseen - tietojen reititys tapahtuu taustajärjestelmän kautta. 

• Muiden toimijoiden laitteet ja järjestelmät
– Planet Benefit kortteihin voidaan lisätä magneettinauha, QR- tai viivakoodi joka

mahdollistaa kortin käytön muiden järjestelmien kanssa.

PÄÄTELAITEET



• Asiakasrekisteri ja monipuolinen analytiikka
• Korttien täydellinen etähallinta

– Lataukset, lahjakortit, sarjakortit, …

• Asiakasviestintä: uutiskirjeet ja sms-viestit
• Reaaliaikainen statistiikka

– Sisäänpääsy, taukomyynti, yritysyhteistyö, …

VERKKOPALVELU



• Nykyisen verkkokaupan integrointi tai uusi
verkkokauppa “avaimet käteen” toimituksena

• Liput, taukomyynti, tapahtumaraha, oheismyynti,…
• Ostot siirtyvät suoraan kortille
• Ei perustamiskustannuksia
• Yhteistoiminta muiden järjestelmien kanssa

VERKKOKAUPPA



ASIAKAS CASE ESIMERKIT

YRITYSTEN LAHJAKORTIT
 Lahjakortit sitouttavat paremmin kuin

alennukset (vrt. 20% alennus -> 40€ lahjakortti)
 Sopii myös erilaisiin kampanjoihin, kilpailuihin ja

uus-asiakashankintaan
 Pystytään lataamaan korteille verkkopalvelusta
 Enemmän palaavia asiakkaita, lisää myyntiä

KANTA-ASIAKASKORTIT
 Asiakkaat keräävät bonuspisteitä ostoksistaan
 Asiakkaan tiedot (profiili & ostot) tallennetaan
 Analysointi, tunnistaminen, viestintä, 

palkitseminen, sitouttaminen
 Viestintä, kilpailut, kampanjat
 Asiakkaiden sitouttaminen lisää myyntiä

SEURAT, LIITOT JA JÄRJESTÖT
 Seurat voivat myydä Planet Benefit palvelun

omille yhteistyökumppaneilleen
 Seura viestii omille kannattajilleen

yhteistyökumppanin tarjoamista eduista
 Asiakkaan kortti luetaan yhteistyöyrityksessä
 Seura saa ennaltasovitun osuuden kannattajien

tekemistä ostoksista (revenue sharing)
 Tarjoaa selkeän tavan mitata sponsoroinnin ja

markkinoinnin onnistumista

TAPAHTUMIEN OMAT MAKSUKORTIT
 Verkkokaupasta asiakkaat voivat ostaa

sisäänpääsyn lisäksi erilaisia oheispalveluita
 Kaikki ostetut toiminnallisuudet latautuvat

automaattisesti kuluttajan kortille
 Etukäteen ostetut ruoka- ja juomapaketit

nopeuttavat merkittävästi palvelutapahtumaa
 Käyttämättömät, etukäteenmaksetut ruoka- ja

juomapaketit lisäävät tapahtumajärjestäjän
tuloja (keskimäärin noin 12% jää käyttämättä)

 Mahdollistaa tehokkaan markkinoinnin
asiakkaille, myös tapahtumanaikaan!

SARJA- JA KAUSIKORTIT
 Kortit ovat monivuotisia ja sisäänpääsyn lisäksi

niihin voi ladata taukomyyntiä
 Asiakkaat ostavat kortille ladattavia tuotteita ja

palveluita seuran/yrityksen verkkokaupasta
 Hyödynnettävissä myös lounasravintoloissa, 

golf –kentillä ja vapaa-ajankohteissa
 Nopeuttaa palvelua ja lisää myyntiä
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