
Meer tevreden gasten 
met Happyslider!

direct inzicht  en meer data om negatieve ervaringen te voorkomen  



Maximale grip op de kwaliteit 
van jouw dienstverlening!

stuur jouw dienstverlening realtime bij 
(meet dichterbij beleving, online en offline)

perfect verlengstuk van jouw merk 
(qua verschijning en inhoudelijk helemaal naar wens gemodelleerd) 

genereer gemiddeld 3x meer respons 
(de meest effectieve oplossing op de markt)

direct aan de slag 
(razendsnelle inzet. Ook situationeel)

voor ieder gast geschikt 
(automatische taalherkenning, werkt op iedere mobiele telefoon)



Meer weten en minder 
belasting voor jouw gasten

altijd op het juiste moment aanwezig 
(dichterbij beleving op eigen moment)

minimale belasting 
(zeer laagdrempelig en intuitief, geschikt voor jong en oud)

altijd en overal beschikbaar 
(app installatie niet nodig, werkt op alle devices en browsers)

fun! 
(gasten vinden het leuk om Happyslider te gebruiken)



Meet dichterbij
Happyslider is een webapp ontwikkeld op 
basis van een psychologisch model. Via de 
eigen device (lees: mobiel) spiegelt de klant 
via het karakter Bløy zijn of haar emotie.  

Dit zelfontwikkelde karakter bevat 110 
verschillende emoties. De UX van 
Happyslider is uniek in het landschap van 
meettools. Vanwege het intuïtieve karakter 
is de tool in te zetten in alle leeftijden en op 
alle niveaus. 



De kracht in cijfers

300%
Happyslider vs de 
gevestigde orde  
Uit meerdere A/B-testen 

(o.a. vs Kantar (TNS/Nipo) is 
gebleken dat Happyslider 

altijd een veel hogere 
respons genereert!

Zeer hoge ‘finish rate’! 
Gemiddeld beantwoordt 
95% van de gebruikers 

alle vragen!

95%

Hoge ‘response rate’ 
De gemiddelde 

response rates variëren  
gemiddeld tussen de  

25% - 53%

53%

Hogere NPS-score! 
Bij een A-merk ging de 
score, maar liefst met 

+11 omhoog.

11



Beste Reisidee 
van Nederland

2020 - Verkozen tot het  
Beste Reisidee van Nederland 

2019 - Finalist CSU Innovatie Award

Succesvol in vele branches 
Happyslider is in de afgelopen jaren met succes ingezet 
door vele organisaties. 

Een bekroonde en 
bewezen oplossing



De slimste 
oplossing voor:

Campings

Vakantieparken

Touroperators

B&B’s

Verhuurbedrijven

…



Activeer QR-scanner of open de 
camera op je smartphone…  
en de rest spreekt voor zich.

 Ervaar 
 Happyslider 
 hier zelf!



Werking

Richt een Happyslider 
naar jouw voorkeur  

Vele vormen zijn mogelijk. 
Het aanmaken van 

Happysliders onbeperkt.

Activeer je klanten/
clienten/personeel 

Dit kan via: Print uitingen, 
SMS en/of e-mail.

Direct inzicht in data 
In het dashboard staat er 
direct een samenvatting 

klaar. Voor een 
uitgebreide weergave 
download je een excel-

document.

1.
2.

3.
  
Deze werking gaat uit van een anonieme uitvraag, gepersonaliseerd uitvragen is eveneens mogelijk.



Activatie

Nodig je  
gasten uit via 
een QR code. 

Via een e-mail Direct in iemands 
broekzak  
via SMS.

of via 
(gepersonaliseerd) 

drukwerk.

De activatie van Happyslider doe je op de manier die het beste bij de situatie past. 



Verbeter vandaag nog 
jouw dienstverlening!

Meer info? zie www.happyslider.com  
of neem contact op met Dennis Hendriksen 

dennis@happyslider.com  |  06-44993035


