
Een waardevol en smaakvol
moment voor uw klanten

U n e x p e c t e d  t a s t e  e x p e r i e n c e



Ook uw klanten 
verdienen aandacht!
Het onderhouden van uw klant relaties is ontzettend belangrijk. Wij ervaren dat 

bedrijven hier steeds minder tijd voor nemen of dat er niet aan wordt gedacht. 

Bestaande relaties worden verwaarloosd, terwijl uw potentiële klanten veel 

aandacht krijgen. Hier kunt u nu iets aan doen!

Wat is het belang van het onderhouden van klant relaties?

•	 Verhoogde klantloyaliteit.

•	 Meer omzet als gevolg van herhalingsaankopen.

•	 Loyale klanten zijn ambassadeurs.

•	 Klanten werven kost veel meer tijd en geld dan klanten behouden.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij kunnen u ondersteunen bij het onderhouden en uitbouwen van uw klant 

relaties. Dat doen wij vanuit het oogpunt van de klantbeleving. Namens u bieden 

wij een bijzonder geschenk aan op momenten dat uw klant dit niet verwacht. 

Kortom, een echte verrassing.

Ieder geschenk is een mini proeverij van diverse smaakvolle producten (chocola, 

koffie, wijn, whisky of thee). Bij het geschenk ontvangt uw klant achtergrond 

informatie, proefnotities en adviezen. Het geheel vormt een ware beleving!

Onze producten bestaan uit kwalitatief hoogwaardige ingrediënten, geselecteerd 

door onze experts, waaronder vinologen en barista’s. Biologisch of biodynamisch 

geproduceerde producten hebben daarbij onze voorkeur. 

“Bijzonder tevreden klanten kopen meer 
dan ‘gewone’ tevreden klanten. Ongeveer 20 
procent van de klanten zorgt voor maar liefst 
80 procent van de omzet. Het behoud van 
bestaande klanten is dus erg belangrijk. Veel 
bedrijven besteden echter het grootste deel 
van het marketingbudget (60 tot 80 procent) 
aan het aantrekken van nieuwe klanten.”

bron: mkb nederland



Wie zijn wij?

Bonsai is gespecialiseerd in het samenstellen en het leveren van smaakvolle 

geschenken. Ideaal voor onderhouden van klant relaties. In 2014 is Bonsai 

ontstaan vanuit de liefde voor bijzondere en soms exclusieve producten. 

Producten die of te duur zijn of lokaal niet beschikbaar. Onze producten bieden 

we daarom aan in het klein in de vorm van proeverij. Uiteraard met behoud van 

kwaliteit. Daardoor maakt Bonsai het mogelijk dat er meer mensen van mooie 

bijzondere en niet alledaagse producten kunnen genieten.

Welke opties heeft u? 

• Personalisering. Iedere box kan met uw bedrijfslogo worden 

bedrukt (grijs tinten of kleur). 

• attentiekaart. Wij kunnen een attentiekaart met een persoonlijke 

boodschap toevoegen.

• Cadeau verPakking. Het geschenk kan verpakt worden in een 

passende cadeau verpakking. 

• verzending. Wij verzorgen de volledige logistieke afhandeling. 

“Vaak verliezen bedrijven na de verkoop hun 
klanten uit het oog. Producten gaan vaak 
lang mee, en het duurt even voordat de klant 
weer bij je terug komt. Zorg er daarom voor 
dat het niet uit-het-oog-uit-het-hart wordt. 
Hou je klant aan je verbonden. Dat kan op 
allerlei manieren. Door hem aandacht of 
vertrouwen te geven, bijvoorbeeld met een 
verjaardagsmailtje, of een nieuwjaarswens. 
Maar ook door hem maatwerk, service en 
contracten te bieden.”

bron: mkbservicedesk.nl
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Heeft u het beste voor met uw bestaande 
klanten? neem dan contact met ons op.





+31 (0)85 – 40 18 323

contact@wearebonsai.com

wearebonsai.com

Heeft u het beste voor 
met uw bestaande 
klanten? neem dan 
contact met ons op.



U n e x p e c t e d  t a s t e  e x p e r i e n c e


