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TEAM

Wij zijn Robin & Patrick van Surprise!

Surprise! is gestart met het idee om het voor bedrijven eenvoudiger te maken 

persoonlijk contact te bieden op de belangrijke momenten. Al jarenlang missen 

we de kansen die digitalisering biedt om dit naar een hoger niveau te tillen en de 

beleving de versterken.

Om dit te veranderen bieden we een zelfstandig videoplatform waarmee je een 

persoonlijke video kan koppelen aan gepersonaliseerde kaarten via een QR-code. 

Of zet het in op je eigen producten. 

Gebruik het richting eigen werknemers of richting klanten en relaties. Bijvoorbeeld 

met de Kerst, tijdens de feestdagen of als bedankje. Onze verschillende 

toepassingen maken het voor elk denkbaar moment inzetbaar.
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PRODUCT

1. Surprise! kaarten 
met gepersonaliseerde 
videopagina
Ga een stap verder in beleving en 

personalisatie -> pagina 6.

Liever geen kaarten? Koppel Surprise! 

aan je eigen producten -> pagina 9.

2. Jouw video in de spotlight
Verras de ontvanger met jouw video -> pagina 8.

3. Extra mogelijkheden
Haal meer resultaat uit elk contactmoment -> pagina 9.



4

VOORDELEN

• Mis nooit meer persoonlijk contact op de belangrijke momenten

• Vergroot het vertrouwen met een oprechte face-to-face boodschap

• Koppel je bedrijf altijd aan een sterke positieve emotie
• Maak beleving altijd onderdeel van de employee of customer journey

• Geef de ultieme blijmaker en maak van de ontvanger je grootste fan
• Haal direct meer resultaat uit een contactmoment
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Bekijk direct
een voorbeeld!
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SURPRISE!

Met Surprise! zetten we jouw boodschap centraal door je 
persoonlijke video op een kaartje te zetten.

Wij gaan een stap verder in personaliseren voor de
wauw-factor bij de ontvanger
         Op elke voorkant van de kaart en in de QR-code is er ruimte voor jouw logo

         Het design van de kaart komt terug op de videopagina voor een unieke ervaring

         Het logo van jouw bedrijf komt terug op de videopagina

Voorwaarden

• Standaard gedrukt op A6 formaat (ansichtkaart/gevouwen kaart)

• Mogelijkheid om een stukje tekst op de kaart mee te drukken

• Geen minimale afname
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DESIGNS

Have a 
hoy joy 

Christmas!

Happy 
ho ho ho 

to you!

Warm
winter
wishes
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Wil je een exclusieve kaart voor jouw bedrijf of wil je een 
eigen design aanleveren? 
In samenwerking met onze designers creëren we een kaart die het beste bij je past. 

Uiteraard met een bijpassende videopagina. Of stuur ons gewoon een design dat je 

al klaar hebt liggen.
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VIDEO

Schiet je eigen video
Een video opnemen met je mobiel is ontzettend eenvoudig en leuk. Stuur ons het 

fi lmpje en wij koppelen het aan je videopagina. Tip: gebruik een staand fi lmpje, 

zodat de ontvanger het direct beeldvullend kan bekijken. 

Animatie of 
professionele video
Wil je een keer iets anders? Ga 

dan voor een animatie of voor een 

professionele cameraploeg! We 

vertellen je graag meer over de 

mogelijkheden. 

Debra | @dsocials Geertje | @geertjealgeramedia
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Haal meer resultaat uit een contactmoment 
Voeg een interactief element toe aan de videopagina na 

het bekijken van de video en breng elke offl ine ontvanger 

terug naar je online kanalen. Marketing voelde nog nooit zo 

persoonlijk!

• Klikbare social media buttons

• Klikbare button die leidt naar een webpagina naar keuze

• WhatsApp koppeling, nieuwbrief sign-up, Spotify playlist 

en meer

Super handig voor bijvoorbeeld sales en 
marketing afdelingen! Wij vertellen je graag 
meer!

Surprise! koppelen aan je eigen producten
Gebruik alleen ons videoplatform, zodat je Surprise! kan 

inzetten op elk product naar keuze. Maak elk product 

menselijk!

• Gebruik de QR-code op je eigen producten

• Logo van jouw bedrijf op de videopagina en in                

de QR-code

• Videopagina aan te passen in kleur en stijl en de 

mogelijkheid om een korte tekst toe te voegen

Wil jij een persoonlijke video op je eigen 
producten? Wij vertellen je graag meer!

EXTRA’S
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WERKING

Stap 1. 
Neem contact met ons 

op om je wensen te 

bespreken.

Stap 2. 
Wij zetten alles op, jij zorgt 

voor de video. Zo ben je 

volledig ontzorgd.

Stap 3.
Wij koppelen je video aan 

de QR-code. Wij kunnen

dit altijd aanpassen. 

Wij:
• Bieden altijd persoonlijk contact om je zo goed mogelijk te helpen

• Ontzorgen op alle fronten: drukwerk regelen, opmaak van de pagina                    

en de video uploaden

• Zijn 100% reclamevrij, waardoor de ontvanger nooit wordt afgeleid

• Tonen nooit andere video’s op jouw videopagina

• Bieden altijd een veilige en vertrouwde omgeving, met respect voor je data

• Zijn fl exibel als er iets veranderd moet worden

• Hebben een zeer hoge adoptiegraad door de simpele werking

• Zijn heel laagdrempelig, omdat er geen app gedownload hoeft te worden
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Wil je een geschenk geven en Surprise! hierbij inzetten? Wij 
zijn inmiddels te verkrijgen bij meer dan zeventig partners!

O.a. bij: 

GESCHENK
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Surprise! is een kleine drie jaar geleden begonnen uit een 
gezamenlijke passie en visie. Wij geloven dat persoonlijk 
contact nog altijd de basis is van een oprechte verbinding 
met medewerkers, (potentiële) klanten en warme relaties. 

Ben je net zo enthousiast als wij zijn en heb je ideeën hoe 
je ons in wilt zetten? Neem dan vooral contact met ons op 
om de mogelijkheden te bespreken! 

Create Your Surprise
createyoursurprise.com 

Tel. 06 - 420 567 66

robin@createyoursurprise.com


