


Béyonit is een full-service interactief communicatiebureau: kostenbewust, resultaatgericht en met topprestaties in 

onderscheidende en steeds weer vernieuwende creativiteit. We ontwikkelen en implementeren doeltreffende responsive 

websites, webshops, applicaties en andere relevante communicatietoepassingen. Geen losse ideetjes, maar eenduidige 

en samenhangende online platformen. Bedoeld om jouw doelgroep te bereiken, te raken en vooral te activeren.

De focus van Béyonit ligt op het creëren van interacties tussen klanten en hun doelgroep. Op het bouwen van waardevolle 

relaties tussen mens en merk. Dat doen we met de inzet van strategische online campagnes en acties, inclusief het 

vervolgtraject. Op die manier stimuleren we het koopproces en maken we van jouw klanten (of fans) ambassadeurs van 

jouw bedrijf of merk.

Build      Activate      Enable



BUILD Aan de basis van een 

succesvolle website, webshop 

of applicatie staat een goede 

techniek. Béyonit zoekt altijd naar 

technische mogelijkheden die 

perfect aansluiten op de gewenste 

functionaliteit. 

ACTIVATE Béyonit helpt je om 

online middelen effectief in te 

zetten voor jouw bedrijf of merk. 

Met strategische en creatieve 

campagnes brengen wij jouw 

doelgroep in beweging. Verras, 

prikkel, overtuig!

ENABLE De campagne is 

gelanceerd, iedereen, van 

retailer/e-tailer tot consument, is 

geprikkeld en klaar voor actie. Nu 

moet het gebeuren. Maar hoe pak 

je dat aan? Béyonit gaat door waar 

andere bureaus stoppen.



Build      Activate      Enable



Aan de basis van een succesvolle website, webshop of applicatie staat een goede techniek. Béyonit zoekt altijd naar 

technische mogelijkheden die perfect aansluiten op de gewenste functionaliteit. Met veel aandacht voor inhoud, 

navigatie, ontwerp, gebruiksgemak en een sterke positie in de zoekmachines. Een goede website, webshop of applicatie 

heeft bovendien duidelijke doelen en biedt bezoekers relevante toegevoegde waarde. Zo ontstaat een sterk online 

platform, als vertrekpunt voor een geslaagde campagne, actie of merkintroductie. 

Responsive websites   |   Webshops   |   Mobile apps   |   Content creatie

Build



Simbion: The power you want

Build      Activate      Enable

Simbion is een distributeur van auto-gerelateerde (electronica-) producten van Mobridge en Oxygen Audio. Beide merken 

leveren zeer specifieke elektronica waarbij de entertainmentinrichting van auto’s op een hoger niveau wordt gebracht. 

Denk hierbij aan internet in de auto, installatie van achteruit-rij-camera’s of aan specifieke kabels waarbij een Audi A4 na 

installatie dezelfde entertainment-mogelijkheden heeft als een Audi A8. Béyonit realiseerde de corporate website voor 

Simbion van idee tot eindproduct. Volledig responsive en klaar voor de toekomst.





Ik wil een Mazda!

Build      Activate      Enable

Mazda Motor Nederland heeft zichzelf samen met de Mazda Dealer Vereniging ten doel gesteld om de aanwezigheid op 

internet te versterken. Mazda Motor Nederland en haar dealers wilden een internetplatform realiseren met in het achter-

hoofd twee doelstellingen: het versterken van het merk op internet en het creëren van leads voor de dealerorganisatie. 

Béyonit werd als technische partner bijgeschakeld en heeft voor Mazda een responsive leadgeneratieplatform opgeleverd. 

Zie www.ikwileenmazda.nl.





Vers van het web

Build      Activate      Enable

Culishop.com is een delicatessen-shop met ambities om het grootste online delicatessenhuis van België en Nederland te 

worden. Kwaliteit, versheid en servicegerichtheid zijn het onderscheidend vermogen van Culishop. Béyonit heeft Culishop.

com een eigentijdse jas gegeven waarbij alles draait om de beleving van producten. Culishop.com verkoopt producten 

met een verhaal. Verder is de hele shoproutine door Béyonit vernieuwd inclusief kassakoppelingen, voorrraadsystemen 

en het boekhoudpakket.





Acer for Education

Build      Activate      Enable

Acer Inc is een Taiwanese-Amerikaanse multinational hardware en elektronica. Producten die Acer ontwikkeld en levert 

zijn desktops, laptops, pc’s, tablet computers, servers, opslagapparaten, displays, smartphones en randapparatuur. 

Daarnaast biedt Acer e-business services voor bedrijven, overheden en consumenten. In 2013 was Acer de vierde in de 

ranglijst van leveranciers van personal computers ter wereld. Béyonit realiseerde voor Acer verscheidende actiewebsites 

en landingspagina’s rondom de corporate website.





Sterverkopers stralen met LG

Build      Activate      Enable

LG Electronics Benelux zocht een manier om een duurzaam, allesoverkoepeld incentiveprogramma op te zetten voor 

haar medewerkers en retailkanaal. Béyonit realiseerde het LG Star Program waarbij medewerkers door middel van sales 

punten konden sparen waarmee entreetickets voor optredens in de Ziggo Dome gekocht konden worden. Dit programma 

is een jaar lang ingezet voor de divisies Mobile, Home Electronics en Home Appliances. Deelnemende partijen waren 

onder andere T-mobile, The PhoneHouse, Scheer & Foppen, Expert, Total Electronics en Electroworld.





Livit begrijpt wat u beweegt

Build      Activate      Enable

Livit is specialist op gebied van orthopedische hulpmiddelen en levert onder andere maatschoenen, steunzolen, 

spreidbroekjes, braces, bandage en steunkousen. Livit gaat niet uit van een beperking maar kijkt naar de 

bewegingsmogelijkheden en wensen. Béyonit realiseerde voor Livit de website www.zwangerschapskousen.com als 

verlengstuk van de corporate website en het retailkanaal. Deze webshop werd opgeleverd met een eenvoudig te beheren 

Content Management Systeem waardoor vrijwel iedereen binnen Livit met de webshop uit de voeten kan.





Build      Activate      Enable

Na een jaar lang gedraaid te hebben met het lead-generatie-platform op ikwileenmazda.nl, is Béyonit door Mazda Motor 

Nederland gevraagd het dealerplatform verder uit te breiden. Alle proefritaanvragen, brochureaanvragen en inruildeals 

vanaf de corporate website (mazda.nl) worden nu ook via dit platform verwerkt. Om inzicht te krijgen in welke aanvragen 

en ‘leads’ naar welke dealers gaan, is er voor het gehele dealerkanaal een online dashboard ingericht. De dealer kan op 

één centrale plek haar leads inzien. Mazda Motor Nederland kan binnen het portaal de resultaten van alle dealers inzien.

Dashboard Dealerportaal





Build      Activate      Enable



Béyonit helpt je om online middelen effectief in te zetten voor jouw bedrijf of merk. Met strategische en creatieve 

campagnes brengen wij jouw doelgroep in beweging. Wij geloven dat je mensen activeert door ze te verrassen, te 

prikkelen en te overtuigen van jouw meerwaarde. Maar bovenal geloven wij in de kracht van trouwe klanten. Béyonit 

investeert daarom continu in extra kennis en innovatieve tools om van jouw klanten (of fans) ambassadeurs van jouw 

bedrijf of merk te maken. Zodat ze jouw verhaal doorvertellen en anderen enthousiasmeren.

Social media   |   Online advertising   |   Joint promotions   |   Cashbacks   |   Zoekmachineoptimalisatie   |   Incentives

Activate



Het mooiSTe moment

Build      Activate      Enable

In het kader van de nieuwe SEAT Leon ST-introductie heeft Béyonit in opdracht van het NRC een responsive actiewebsite 

en een facebook-app ontwikkeld waarbij mensen hun meest avontuurlijke, spannendste #STmoment konden delen op 

Twitter en Facebook. Het meest originele moment werd beloond met een volledig verzorgde reis naar Lapland voor 2 

personen. De actie werd aangejaagd middels een homepage-takeover op nrc.nl, een bannercampagne, een testimonial in 

NRC, en twee full-page advertenties in het NRC Next.





Boombass bij HTC One

Build      Activate      Enable

Voor HTC Nederland zijn diverse cashback en funback-acties gerealiseerd. Een voorbeeld van een funback is de HTC 

BoomBass. HTC heeft met de HTC Boombass een hippe externe speaker ontwikkeld die middels bluetooth verbinding 

met het toestel kan maken. Ter promotie van de HTC One kreeg men zolang de voorraad strekte een HTC Boombass 

cadeau na aankoop en registratie op www.htcboombass.nl. Béyonit werd hierbij ingeschakeld voor de actiewebsite, 

orderverwerking en het projectmanagement.





LG Kraak de Kluis

Build      Activate      Enable

Ter promotie van de L-serie smartphones van LG, en om te werken aan de merkloyaliteit onder de callcentre-agents 

van verschillende providers, heeft Béyonit de LG Kraak-de-kluis-actie opgezet. Callcentermedewerkers werden hierbij 

getrakteerd op een ‘oplaadmomentje’ van LG. Een team van promotiedames bezochten vooraf aangeschreven callcenters 

en namen een branded oplaadbox mee met energiedrank en snoep. Daarnaast bevatte de box een actievoucher met een 

code. Op een centrale plek in het gebouw was deze code te verzilveren. Per callcenter werd 1 LG Optimus G verloot.





Doe de test met Jabra

Build      Activate      Enable

Jabra is een van origine Deense headset fabrikant en ontwikkelde de eerste in-ear geïntegreerde microfoon en luidspreker, 

uitgevonden en gepatenteerd Eargels ©. Ter introductie van een nieuwe serie Jabra-headsets heeft Jabra in samenwerking 

met Béyonit een online campagne opgezet waarbij mensen via een actiewebsite werden gewezen op de niet-goed-geld-

terug garantie van Jabra gedurende de actieperiode. Via displays, folders en stickers op de verpakking is de actie binnen 

het retailkanaal onder aandacht gebracht. 





The Voice of Holland

Build      Activate      Enable

Ter activatie van de Facebookpagina van gsm.nl werd in de aanloop van het veel bekeken talentenprogramma The Voice 

of Holland een Facebook-actie opgezet. Binnen de actieperiode konden mensen hun ‘V-teken foto’ uploaden. Aan de hand 

van de hoeveelheid likes die deze foto kreeg steeg de positie van de foto op het podium. De vijf deelnemers die aan het 

eind van de actie bovenaan in de ranking stonden wonnen een Samsung Galaxy S II en VIP-kaarten voor de liveshows.





Telecombinatie: “Vind ik leuk!”

Build      Activate      Enable

Telecombinatie is sinds 1995 actief in de telecombranche en bestaat uit een netwerk van meer dan honderd zelfstandige 

onafhankelijke telecomspecialisten verspreid door heel Nederland. Door de grote versplintering van de online 

communicatie binnen de retail wilde Telecombinatie naar één uniforme Facebook-uitstraling voor al haar dealers. Ook 

wilde Telecombinatie de dealer faciliteren met de techniek van Facebook om de interactie aan te gaan met de klant. 

Béyonit heeft hiervoor de gehele technische realisatie, contentcreatie en activatie van de kanalen verzorgd.





Zeilen in Turkije met Boot Holland

Build      Activate      Enable

Boot Holland is als productie van het WTC Expo één van de grootste botenbeurzen in Europa. Om onder de liefhebbers 

in de aanloop van de beurs promotie te maken voor Boot Holland is Béyonit benaderd om een Facebookactie op te 

zetten. Wanneer deelnemers zichzelf en 3 vrienden selecteerden voor de actie konden zij kans maken op een 7-daagse 

zeilvakantie in Turkije. Om de actie extra onder aandacht te brengen zijn banners geplaatst op watersport gerelateerde 

sites. Ook zijn Facebookadvertenties gericht op zeilliefhebbers ingezet.





LG Try & Sell

Build      Activate      Enable

In het kader van de introductie van de nieuwe LG G2 werd door Béyonit de Try & Sell-actie in het leven geroepen. De  

Try & Sell-actie werd opgezet als een retailactivatie-campagne waarbij verkooppersoneel van verschillende telecomketens 

als eerste kennis konden maken met het de nieuwe smartphone van LG nog voor deze in de winkel kwam te liggen. Ieder 

personeelslid mocht de LG G2 een weekend uitproberen. De ‘LG Geek’ kwam hiervoor persoonlijk het toestel langsbrengen 

en showen. Achteraf werd iedereen op zijn/haar eigen mobiele nummer gebeld om telefonisch een review achter te laten.





Build      Activate      Enable



De campagne is gelanceerd, iedereen, van retailer/e-tailer tot consument, is geprikkeld en klaar voor actie. Nu moet het 

gebeuren. Maar hoe pak je dat aan? Béyonit gaat door waar andere bureaus stoppen. Want ook in het vervolgtraject 

bieden wij je volledige ondersteuning. Van klantenservice en communitymanagement tot de logistieke en financiële 

afhandeling.  We ontzorgen je van A tot Z.  Niet onbelangrijk, zeker nu de consument steeds hogere eisen stelt.

Fulfillment   |   Communitymanagement   |   Helpdesk   |   Logistiek   |   Projectmanagement   |   Financiële afhandeling

Enable



Pre-order met HTC One

Build      Activate      Enable

Om het nieuwe vlaggenschip van HTC te promoten en de echte HTC-fans te belonen werd tijdens de introductie een Pre-

order actie opgezet. Mensen die op voorhand het toestel al bestelden kregen na registratie een HTC Medialink t.w.v 

€ 89,95 cadeau. Béyonit heeft zorg gedragen voor de actiewebsite, bannerset, Facebook-aankondiging en orderverwerking. 

Hiernaast werd door Béyonit gedurende de actieperiode een e-mailhelpdesk opgezet waarbij binnen 24 uur op vragen 

gereageerd kon worden. 





Back to School met LG

To Catili, cupplic audactur quam nonsu sum utebus cur. Erei poerfin hoc in re con vividio eo vitam nonsicast C. Habes pubis 

ortatus ac tem des cultorsu qui ponsilisunum ve, conster ivatis ego in vata nessules hilicae, quonocaverdi publiist pora ta iam 

faus, nost? Ahabis, unum det audees cone patum am tabem et vis vit, vertandi, egerei pris publi sena, movernit, crum orunum 

omnorem mei st confent iumusqu emoverfecum issendea nota delius An tam notiam mo hordiem sa quam egil vir loculic 

entrum mensiliam, esid iam. 

Build      Activate      Enable

Als salespromotie voor de gehele L-serie smartphones van LG is de LG Back to School-actie opgezet. Bij aanschaf van een 

LG Optimus L3 II, L5 II of L7 II werd een voucher meegeleverd met een unieke actiecode. Deze actiecode gaf recht op een 

gloednieuwe dames- of herenfiets. Béyonit heeft voorzien in de creatieve en technische realisatie van de actiewebsite, 

uitwerking van de actievoucher, POS-materiaal, financiële afhandeling van orders richting klant en uitlevering van fietsen 

richting de winnaars. U vraagt wij draaien.





LG Cashback

To Catili, cupplic audactur quam nonsu sum utebus cur. Erei poerfin hoc in re con vividio eo vitam nonsicast C. Habes pubis 

ortatus ac tem des cultorsu qui ponsilisunum ve, conster ivatis ego in vata nessules hilicae, quonocaverdi publiist pora ta iam 

faus, nost? Ahabis, unum det audees cone patum am tabem et vis vit, vertandi, egerei pris publi sena, movernit, crum orunum 

omnorem mei st confent iumusqu emoverfecum issendea nota delius An tam notiam mo hordiem sa quam egil vir loculic 

entrum mensiliam, esid iam. 

Build      Activate      Enable

Ter promotie van de LG G2 en LG G PAD werd door LG een cashback-actie uitgerold waarbij na aankoop € 50,- retour 

werd gestort. Béyonit realiseerde hiervoor twee generieke actiewebsites waarmee aan de achterkant op eenvoudige wijze 

de inzendingen waren te beheren gedurende de actieperiode. Deze websites werden ingeframed binnen de corporate 

website van LG waardoor de gehele actie binnen één omgeving vanuit LG gecommuniceerd kon worden. Dit platform 

heeft als uitgangspunt gediend voor alle cashbacks van LG onder alles divisies.





Logitech pakt uit!

Logitech is een Zwitserse producent van randapparatuur voor computers. Het bedrijf produceert verscheidene hardware-

artikelen waaronder computermuizen, toetsenborden, luidsprekers en webcams. Béyonit heeft samen met Logitech een 

zeer grote sales-activatie-campagne opgezet waarbij bij aankoop van elk Logitech product een actievoucher werd uitgegeven 

De Cadeau 500! Elke voucher gaf kans op 1 van de 500 prijzen. Béyonit nam hierbij alle on- en offline-communicatie uitingen 

voor haar rekening inclusief de financiële afwikkeling, orderverwerking en projectmanagement. 

Build      Activate      Enable





Boost your looks met A&C Systems

A&C systems is importeur van Telecom en ICT accessoires in de Benelux. In samenwerking met LG Electronics Benelux 

werd door Béyonit een gezamenlijk incentiveprogramma opgesteld voor het retailkanaal. Elke maand kon de retailer 

aan de hand de LG Mobile afname een Oger maatpak bij elkaar sparen. De ene maand spaarde je voor een broek, de 

andere maand voor het hemd, de sokken, een passend TW Steel horloge enzovoort. Béyonit zette op haar domein www.

businessboost.nl een aparte actiewebsite op om de actuele stand te bekijken en naar te refereren.

Build      Activate      Enable





RELIEVE Mobile

RELIEVE Mobile is een nieuwe telecomaanbieder in Nederland die haar pijlen heeft gericht op jongeren tussen de 8 

en 18 jaar. RELIEVE Mobile maakt gebruikt van het huidige KPN-netwerk en wordt geactiveerd via het retailkanaal van 

Bart Smit. Béyonit realiseerde voor RELIEVE Mobile een volledig responsive corporate website inclusief het externe 

opwaardeersysteem van KPN. Ook werden alle displays en offline communicatie-uitingen door Béyonit verzorgd.

Build      Activate      Enable





RELIEVE Mobile geluksvogels!

Om de nieuwe Nederlandse telecomaanbieder RELIEVE Mobile onder haar doelgroep (jongeren van 8 tot 18) te activeren 

werd door Béyonit een online activatie campagne opgezet waarbij gratis 2500 RELIEVE simkaarten werden weggegeven. 

Deze actie is op Facebook aangekondigd en verspreid via Facebook-ads, een display campagne en via direct mail. Béyonit 

was gedurende de merkintroductie volledig verantwoordelijk voor alle social-media-uitingen, contentcreatie en webcare.

Build      Activate      Enable





Brink Industrial

Brink Industrial is groot in het creëren van innovatieve oplossingen op het gebied van metaalbewerking en is gespecialiseerd 

in bewerkingen van plaatdikte tot en met 3 millimeter. Bewerkingen waar Brink Industrial in kan voorzien zijn onder 

andere dieptrekken, forceren, poedercoaten, lassen, zetten, lasersnijden, polijsten et cetera. Béyonit zit 12 uur per week 

extern bij Brink Industrial op locatie en is verantwoordelijk voor alle on- en offline communicatie-uitingen gedurende 

de detacheringsperiode. Zo is door Béyonit onder andere de nieuwe corporate website, beursmateriaal, brochurelijn 

en beursstand gerealiseerd. Aanvullend hierop verzorgt Béyonit de online activatie middels zoekoptimalistie, online 

advertising en webvideo.

Build      Activate      Enable





Lune

Lune is het designlabel van Brink Industrial. Lune ontwerpt, ontwikkelt en produceert afvalbakken, vazen, schalen en 

afvalscheidingssystemen voor binnen en buiten. Gedurende de detacheringsperiode bij Brink Industrial is Béyonit 

verantwoordelijk voor de nieuwe corporate uitstraling van Lune. Béyonit is door Lune bijgeschakeld om de professionalisatie-

slag die Lune doormaakt handen en voeten te geven. Zo is Lune onder andere voorzien van een nieuwe corporate website, 

beursstand, brochurelijn, bedrijfspresentaties. Daarnaast verzorgen we de volledige online activatie door onder andere 

zoekoptimalisatie, online advertising en webvideo.
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Akteportaal Nederland

Akteportaal is het digitaal portaal voor het laten opmaken van notariële akten en stukken door een landelijk dekkend 

netwerk van notarissen. Akteportaal heeft als doel alle juridische handelingen zo praktisch mogelijk in te vullen. Zo 

komt de notaris bijvoorbeeld bij u thuis of op kantoor langs wanneer het u uitkomt. Béyonit is betrokken geweest bij de 

uitwerking van het concept, de realisatie van de websites, de leadverwerking en speelt een belangrijke rol in het activeren 

van onder andere de aangesloten makelaars, notarissen en particulieren.
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Lion Lease

Lion Lease is de eerste 100% groene leasemaatschappij. Dit betekent leasing van personen- én bedrijfswagens op basis 

van uitsluitend alternatieve brandstoffen. Ter introductie van het label is als PR-stunt het 10 jarig jubileum van Lion Lease 

gevierd op Fleetmanagement 2014. Alle grote dealers en auto-importeurs kregen dezelfde dag een taart om het jubileum 

en het afscheid van de brandstoffen benzine en diesel te vieren. Béyonit is verantwoordelijk voor alle on- en offline 

communicatie uitingen van Lion Lease inclusief het beheer en moderatie van de website, socialmediakanalen en online 

campagnes.

Build      Activate      Enable





Onze klanten

Build      Activate      Enable



Ready to boost 
your business?



Béyonit    Simon Vestdijkwei 14   |   8914 AX Leeuwarden   |   +31 (0)58 289 68 27   |   info@beyonit.nl   |   www.beyonit.nl  


