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contact: diederik@vzine.nl

ACHMEA roept medewerkers op te doneren ten bate van Haïti.
Ruim 8.000 medewerkers van ACHMEA kregen in de middag een
voicemail waarin de Voorzitter van de Raad van Bestuur hen vroeg geld
te doneren op een speciaal rekening nummer dat hiervoor door ACHMEA
is aangemaakt.
Het resultaat was dat in de daarop volgende 48 uur ruim EUR 32.000
werd overgemaakt naar het rekening nummer.
Tijdstip verzending: 14.00-14.30u
Resultaat:
- 91% van alle ontvangers hebben het bericht beluisterd
- 92% van het bericht is gemiddeld beluisterd

Voorbeeld :
Klik indien het bestand niet afspeelt op
de “pauze” knop en daarna weer op
“play”

PWC medewerkers ontvangen uitnodiging van hun CEO
Bijna 350 medewerkers van de Price Waterhouse Coopers werden
middels een voicemail van de CEO herinnerd aan een belangrijk
event dat die middag zou plaatsvinden.
Tijdstip verzending: 13.00
Resultaat:
- 96% van alle ontvangers hebben het bericht beluisterd
- 89% van het bericht is gemiddeld beluisterd

TMG´ers krijgen een persoonlijke uitnodiging van hun CEO
Bijna 1.500 medewerkers van de Telegraaf Media Groep werden verrast
met een voicemail bericht van hun CEO Ad Swartjes. Hierin nodigde hij
hen op een persoonlijke manier uit voor een bijeenkomst.
In deze voicemail benadrukte hij bovendien dat hij het belangrijk vindt
zijn medewerkers te betrekken bij de stand van zaken van het bedrijf.
Tijdstip verzending: 08.00-08.15
Resultaat:
- 88% van alle ontvangers hebben het bericht beluisterd
- 85% van het bericht is gemiddeld beluisterd

Een vZine reminder voor de medewerkers van KPN en Getronics
Een reminder voor een chat sessie met de Raad van Bestuur via de
voicemail, ingesproken door Ad Scheepbouwer, CEO van KPN. Bijna
15.000 medewerkers van KPN en Getronics hebben dit voicemail bericht
ontvangen.
Tijdstip verzending: 08.00-08.30
Resultaat:
- ruim 89% heeft het bericht beluisterd en
- 86% van het bericht is gemiddeld beluisterd

IT Staffing informeert medewerkers via een vZine over nieuw te
lanceren initiatief
Een kleine 100 man, voornamelijk managers, ontvingen een voicemail
bericht van hun baas. Dit met het laatste nieuws, namelijk de lancering
van een nieuw concept. Naast informatie over de lancering werd via dit
voicemail bericht ook om de reactie & input van de managers gevraagd.
Tijdstip verzending: 15.00-15.30u
Resultaat:
- 100% van alle ontvangers hebben het bericht beluisterd

Ad Scheepbouwer, CEO van KPN bedankt en informeert zijn medewerkers
De medewerkers van KPN kregen een persoonlijke voicemail van hun CEO.
Hierin werden zij op de hoogte gebracht van de halfjaarcijfers van 2009.
Bovendien werden zij bedankt voor hun inzet.
Tijdstip verzending: 08.00-09.00
Resultaat:
- 85% van de ontvangers hebben bericht beluisterd
- 75% van het bericht (2min13sec) is gemiddeld beluisterd

Van Lanschot , fake bericht ter introductie van nieuw beleid
De medewerkers van Lanschot kregen op een zondag een persoonlijke
voicemail van een potentiële klant die zijn bedrijf via van Lanschot wilde
verkopen. Insteek was om de bankiers kennis te laten maken met een
nieuwe manier waarop zij met dit soort klanten om dienen te gaan.
Tijdstip verzending: 14.17u
Resultaat:
- 100% van de ontvangers hebben bericht beluisterd
- 100% van het bericht (30sec) is gemiddeld beluisterd

Voorbeeld :
Voorbeeld :
Klik indien het bestand niet afspeelt op
de “pauze”
knop
daarnaniet
weer
op
Klik indien
heten
bestand
afspeelt
op
“play”
de “pauze” knop en daarna weer op
“play”

Qurius, nieuwe CEO introduceert zichzelf via voicemail
Leen Zevenbergen, de nieuwe CEO van Qurius NV, koos vZine als introductie
medium en greep de gelegenheid gelijk aan om hen zijn beste wensen voor
het nieuwe jaar over te brengen. De bijna 400 medewerkers waardeerden
de persoonlijke wijze waarop dit gebeurde.
Tijdstip verzending: 08.00u
Voorbeeld :

Resultaat:
- 98% van de ontvangers hebben bericht beluisterd
- 100% van het bericht (40sec) is gemiddeld beluisterd

Klik indien het bestand niet afspeelt op
de “pauze” knop en daarna weer op
“play”

Nederlandse Spoorwegen ; bericht van de directeur
Bert Meerstadt, directeur van de NS, heeft op 4 januari zijn collega’s op
persoonlijke wijze de beste wensen gegeven voor 2010. Bijna 15.000 NS
medewerkers ontvingen het bericht. De effectiviteit van het medium bewijst
zich met de hoge afluistercijfers (96%).
Tijdstip verzending: 08.00-08.30u
Resultaat:
- 96% van de ontvangers hebben bericht beluisterd
- 100% van het bericht is gemiddeld beluisterd

Universal Music; Acda & de Munnik bedanken medewerkers
Acda en de Munnik hebben op ludieke wijze de medewerkers van Universal
via een voicemail bedankt voor hun bijdrage aan de lancering van hun
nieuwe album in de herfst van 2009.
Tijdstip verzending: 09.30u
Voorbeeld :

Resultaat:
- 100% van de ontvangers hebben bericht beluisterd
- 100% van het bericht is gemiddeld beluisterd

Klik indien het bestand niet afspeelt op
de “pauze” knop en daarna weer op
“play”

Acda & de Munnik viral via de voicemail
Het nieuwe album van Acda en de Munnik is o.a. via een voicemail viral
gepromoot. Fans konden via een webapplicatie berichten van Acda en de
Munnik versturen naar de voicemail van vrienden en kennissen. Bijna 1.000
fans hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.
looptijd actie: week 7 oktober
voicemail berichten:
Resultaat:
- 100% van de ontvangers hebben bericht beluisterd
- 100% van het bericht is gemiddeld beluisterd

Voorbeelden :
Klik indien het bestand niet afspeelt op
de “pauze” knop en daarna weer op
“play”

McDonalds, voicemail als virale tool
De campagne van McDonalds (Winterweken) bestaat uit tv commercials,
internet en radio spots. De campagne heeft als actie site wineenwinter.nl.
waar deelnemers een voicemail van Erik Hulzebosch door kunnen sturen
naar vrienden en kennissen.
looptijd actie: week 7 oktober
voicemail berichten:
Resultaat:
actie loopt nog tot eind februari 2010

Voorbeeld :
Klik indien het bestand niet afspeelt op
de “pauze” knop en daarna weer op
“play”

MWG congres “Geen lef. Geen lof”
Ter ondersteuning van het congres ontvingen alle leden een voicemail van
Vincent Bijlo die hen daarin op ludieke wijze informeerde over het
programma.
looptijd actie: 30 januari
voicemail bericht:
Voorbeeld :

Resultaat:
- 77,1% van de ontvangers hebben bericht beluisterd
- 80% van het bericht is gemiddeld beluisterd

Klik indien het bestand niet afspeelt op
de “pauze” knop en daarna weer op
“play”

