CASE STORY

GO4CYCLING BRIEFT KLANTEN
MET BEHULP VAN CROWDBEAMER
TIJDENS FIETSREIZEN EN -EVENTS.
Go4Cycling richt zich volledig op de organisatie van fietsevenementen. Zo biedt het
bedrijf VIP-hospitality arrangementen aan voor alle voorjaarsklassiekers (waaronder
Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix) en voor grote rondes
zoals de Tour de France en de Giro d’Italia. Daarnaast staat Go4Cycling ook in voor de
organisatie, begeleiding en logistieke ondersteuning van kwaliteitsvolle fietsreizen
op maat, corporate events en business incentives. Om tijdens dergelijke events en
reizen klanten in alle omstandigheden vlot te kunnen briefen, gebruikt Go4Cycling
crowdbeamer.

“Wat een zalige oplossing
om klanten te briefen
tijdens een busrit. Gewoon
de crowdbeamer app
starten, en iedereen ziet
alles onmiddellijk op de
smartphone!
Gregory Sergeant,
partner Go4Cycling

NIETS IS ONMOGELIJK
“Bij het uitwerken van fietsreizen of
-events werken we volledig op maat van
de klant” zegt Gregory Sergeant, “en gaan
we er steeds van uit dat niets onmogelijk
is. Om onze klanten een volstrekt unieke
sportbeleving aan te bieden wordt alles
tot in de puntjes voorbereid. Tijdens
elk evenement worden onze klanten
uiteraard ook professioneel begeleid,
en verstrekken we hen de nodige
informatie.”
EEN UNIEKE BELEVING AANBIEDEN
Klanten goed informeren tijdens
een fietsevenement of reis is minder
eenvoudig dan het lijkt. Iedereen is in
vrijetijdsstemming, en dat wil Go4Cycling
helemaal respecteren. Daarom worden
communicatiemomenten zo gekozen dat
zij een sterke sportbeleving allerminst in
de weg staan.

“Korte briefings tijdens verplaatsingen
met de bus of in de lobby van het hotel
zijn daarvoor uitermate geschikt” aldus
Gregory Sergeant. “Dergelijke briefings
verliepen vroeger steeds mondeling,
omdat de technische mogelijkheden
in een bus of hotellobby nu eenmaal
heel beperkt zijn. En jammer genoeg
zijn mondelinge briefings niet altijd
een toonbeeld van efficiëntie. Mensen
vergeten snel wat verteld wordt, of
verliezen het papiertje waarop ze alles
vlijtig genoteerd hebben.
Daarom kregen we na elke briefing
telkens opnieuw dezelfde vragen, ook
al waren die reeds uitvoerig aan bod
gekomen tijdens de briefing. Op zich
is dat geen onoverkomelijk probleem,
maar als je klanten een unieke beleving
wil aanbieden, dan moet het toch wel
je ambitie zijn om alle aspecten van je
aanbod zo professioneel mogelijk aan te
pakken.”

UITDAGINGEN
• Klanten briefen waar geen
technische infrastructuur
voorhanden is
• Informatie zo delen dat
ze makkelijk kan worden
bijgehouden
• En dat alles zonder het
nodeloos moeilijk te maken
voor medewerkers en klanten

WAAROM CROWDBEAMER?
• Met crowdbeamer kan
informatie overal worden
gedeeld, ook tijdens een
busrit of in een hotellobby
• Klanten kunnen alle
informatie veilig op hun
smartphone bewaren
• Tablet aansluiten op
crowdbeamer, en de
crowdbeamer app starten op
smartphone

www.crowdbeamer.com
RORYCO NV, Drie Eikenstraat 661, BE-2650 Edegem, België

… kunnen allemaal netjes en professioGEWOON DE APP STARTEN
Om die reden ging Go4Cycling dan ook neel worden gedocumenteerd aan de
op zoek naar een oplossing om in alle hand van kaarten en schema’s. Wij kunomstandigheden klanten snel en efficiënt nen dat vervolgens vlot met onze klanten
te briefen. Tijdens die zoektocht kwam delen, en onze klanten kunnen met de
crowdbeamer al gauw in het vizier. “De crowdbeamer app makkelijk screenshots
meeste deelnemers aan onze evenemen- nemen en bewaren op hun smartphone.
ten en reizen hebben immers steeds een
smartphone bij. Dat maakt een oplos- En om dat alles mogelijk maken, hoesing als crowdbeamer bijzonder geschikt ven we helemaal geen toegevingen te
voor ons doelpubliek. Zij hoeven enkel de doen. Crowdbeamer is immers perfect
op elke locatie en ongratis crowdbeamer
der alle omstandigheapp op hun smartden te gebruiken. Stel
phone te installeren.
je bijvoorbeeld eens
Daarna gewoon de
de drukte en opwinapp starten, en ieder“Om crowdbeamer te geding voor tijdens een
een krijgt onmiddellijk
bruiken, hoeven we heleVIP-gebeuren zoals we
op de eigen smartmaal geen toegevingen te
dat tijdens de Ronde
phone de informatie
doen. Het is immers pervan Vlaanderen orgate zien die we tijdens
niseren. Al snel nemen
fect op elke locatie en onde briefing delen.
daar meer dan 500
der alle omstandigheden
klanten aan deel, verEn dankzij de ingeinzetbaar.
spreid over een groot
bouwde batterij kan
aantal bussen. Dankzij
crowdbeamer perfect
Gregory Sergeant,
crowdbeamer zijn in de
worden ingezet bij
partner Go4Cycling
toekomst die busritten
briefings tijdens een
bij uitstek geschikt zijn
busrit of in een hotelom een grote groep
lobby. Onze medeklanten snel en efficiënt
werkers sluiten gewoon
hun tablet aan op het crowdbeamer toe- te briefen.”
stel, en kunnen onmiddellijk informatie
delen met de aanwezigen. Echt een zaliCOMMUNICATIE VERDER
ge oplossing om klanten te briefen.”
PROFESSIONALISEREN
“Maar uiteraard gebruiken we crowdPERFECT OP ELKE LOCATIE TE
beamer ook voor meer klassieke presenGEBRUIKEN
taties” besluit Gregory Sergeant. “Zo zijn
“Eenmaal je crowdbeamer gebruikt, we recent gestart met trainingmodules,
ontdek je natuurlijk steeds nieuwe een nieuw initiatief om regelmatig onze
mogelijkheden”
vervolgt
Gregory klanten voordrachten aan te bieden en
Sergeant. “Met een visueel communica- hen te informeren over diverse aspecten
tiemiddel als crowdbeamer kunnen we van het wielergebeuren. Dankzij crowdonze klanten ook heel wat meer informa- beamer kunnen zij niet alleen beter de
tie meegeven dan vroeger het geval was. presentaties volgen, maar kunnen zij naAls we hen bijvoorbeeld willen informe- dien ook makkelijk teruggrijpen naar de
ren over het traject van de volgende dag, informatie die werd aangeboden. In mijn
dan kunnen we dat nu perfect samen- ogen is crowdbeamer dan ook het perfecvatten in enkele slides. Het parcours, de te middel om de communicatie naar onze
kritische punten langsheen dat parcours, klanten toe verder te professionaliseren.”
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