“verbindt regionaal ondernemersschap”

WAT IS

Twinqh is een zakelijke community app die er op gericht is regionaal
ondernemerssucces te bevorderen door ondernemers te ondersteunen bij het
opbouwen en uitbreiden van hun zakelijk netwerk binnen eigen leef- en
werkgebied.
Ook voorziet Twinqh ondernemers van relevante branche- en marktontwikkelingen toegespitst op eigen woon- en werkgebied.

Twinqh kijkt welke ondernemers je bewust
of onbewust tegenkomt. Er vindt dan een
automatische proﬁeluitwisseling plaats wanneer je het pad van een andere ondernemer
kruist en wanneer hij of zij voor jouw onderneming van toegevoegde waarde kan zijn.

“Jan uit Amersfoort is een gedreven ondernemer van 34 jaar en wil groeien met zijn
online-marketingbureau. Hij speurt het internet af, plaatst advertenties, voert direct-mailing campagnes, huurt 2x per jaar een callcenter in voor koude acquisitie en kijkt welke relaties bestaande relaties
hebben om deze te benaderen voor zijn diensten.
Na zijn drukke werkdag haalt Jan zijn boodschappen bij de plaatselijke slager, bakker en groenteboer, omdat zij
hem daar “kennen” en altijd vriendelijk gedag zeggen. Zowel de slager, bakker en groenteboer gebruiken Twinqh
voor de plaatselijke lokale nieuws updates. Ook traint Jan al jaren drie keer per week op dezelfde sportschool en is
daar een “bekend” gezicht.
Op Jan’s vrije zondag besluit hij Twinqh te downloaden, omdat hij van een aantal relaties goede verhalen heeft gehoord.
Jan maakt via LinkedIn zijn proﬁel aan en besluit geen ﬁlters toe te passen, omdat hij benieuwd is wie hij allemaal tegenkomt.
Op maandag, nadat Jan bij de slager, bakker en groenteboer is geweest ontvangen zij allemaal het proﬁel van Jan via
Twinqh en bekijken deze geïnteresseerd. Twee weken later is Jan niet alleen maar klant bij de slager en de bakker, maar
sinds dat de slager en de bakker weten wie Jan is en wat hij voor hen kan betekenen zijn zij ook klant bij hem. De groenteboer is geen klant geworden, maar de dochter van de groenteboer wel. Zij is net een eigen vertaalbureau begonnen.
Ook op de sportschool is Jan geen ‘onbekend’ gezicht meer, maar een bekende online-marketing strateeg, die inmiddels werkt voor verschillende ondernemers die ook trainen bij dezelfde sportschool.
Sinds dat Jan Twinqh gebruikt is zijn acquisitie-strategie veranderd, is zijn lokaal zakelijk netwerk gegroeid en zijn de
marketingkosten met 35% gedaald.”

WAAROM

Bij Twinqh draait alles om relevantie; een relevant zakelijk netwerk en relevante
(bedrijfs-)informatie. Twinqh werkt voor jou, om jou en je onderneming verder te
helpen, door te bouwen aan je regionaal netwerk en te voorzien van nieuws- en branche
ontwikkelingen toegespitst op jouw woon- en werkgebied.
“Laatst bracht ik mijn kinderen naar school. Op kantoor
zag ik dat ik het proﬁel ontvangen had van dhr. de Vries, de
directeur van de woningbouwstichting die ik al zo lang als
klant probeer binnen te halen, toen ik op het schoolplein
stond.
Nooit geweten dat mijn kinderen en zijn kinderen naar de
zelfde school gingen. Twinqh heeft mij een mooie ingang
gegeven om een persoonlijk contact op te bouwen. Eindelijke heb ik dhr. de Vries kunnen overtuigen van de meerwaarde van mijn onderhoudsbedrijf.”
Twinqh geeft inzicht in gemeenschappelijke raakvlakken
van potentiële zakenrelaties die je bewust of onbewust
tegenkomt.

-

Bouwt automatisch aan je netwerk
Maakt van een bekend gezicht een zakenrelatie
Vergroot je naamsbekendheid
Kijkt welke potentiële zakenrelaties je tegenkomt
Vergemakkelijkt je acquisitie
Informeert over relevante regionale branche en marktontwikkelingen

HOE WERKT HET

Heel eenvoudig!
Je gaat naar je werk, bezoekt klanten slaat een balletje op de golfbaan om aan het eind van de
dag te gaan trainen of boodschappen te doen. Twinqh doet de rest!
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Twinqh globe-tracking
Of je nou op de golfbaan staat, naar een afspraak rijdt, op kantoor zit of een beurs
bezoekt. Dagelijks kruis je tientallen ondernemers. Met geo-tracking krijgt je
inzicht in potentiële zakenrelatie die je bewust of onbewust tegenkomt.

CO

Twinqh connect
Zaken doen begint met contact maken met mensen, vanuit vraag- en aanbod.
Verbinden met potentiële zakenrelaties doe je op basis van sociale, culturele en
geograﬁsche overeenkomsten. Twinqh neemt deze drie factoren en vraag- en
aanbod mee bij het bij elkaar brengen van mensen.

SP

Twinqh spot
Snel en eenvoudig kennismaken met potentiële zakenrelaties via de “meet and
greet” functie van Twinqh. Met Twinqh spot kun je direct netwerken en kennismaken met andere ondernemers, bijvoorbeeld wanneer je een beurs bezoekt, of wanneer je even moeten wachten op je lunchafspraak.

NW

Twinqh News
Tegenwoordig wordt je overspoelt met overbodige en irrelevante nieuwsfeiten,
marktontwikkelingen en trends. Twinqh News houdt je op de hoogte van nieuwsfeiten en ontwikkelingen die er toe doen. Twinqh News ﬁltert op basis van je
woon- en werkomgeving, branche, functie en interesse gebieden.

GLOBE - TRACKING

Met Twinqh globe-tracking zoek en vind je eenvoudig relevante potentiële
zakenrelaties, op basis van een (zoek)proﬁel binnen je woon- en werkgebied. Relaties
die kunnen bijdragen aan de groei van je onderneming.
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Johan traint 2x per week op de sportschool waar jij ook traint. Johan is
inmiddels een bekend gezicht, dus je groet hem elke keer als je hem
tegen komt. Johan gebruikt Twinqh net als jij. Johan is net voor zich
zelf begonnen als schilder en werkt hard aan zijn netwerk. Na het
trainen kijkt Johan op zijn telefoon en komt jouw proﬁel tegen, omdat
jullie elkaars pad hebben gekruist op de sportschool.
Hij ziet dat je websites maakt. Johan heeft nog geen eigen website. Wel
wil Johan graag een eigen website als visitekaartje voor zijn
(toekomstige)klanten.
De volgende keer dat Johan jou tegenkomt benadert hij je; “Hoi leuk je
weer te zien, ik zag via Twinqh dat je websites maakt. Ik ben net voor
mezelf begonnen en zoek nog iemand die een website voor mij kan
maken?".
Johan is blij met zijn eigen website en jij hebt een nieuwe klant, zonder
dat je hiervoor acquisitie hebt hoeven plegen.

SPOT

Twinqh-spot is een “meet and greet” functie binnen Twinqh en is er op gericht
om direct te netwerken en kennis te maken met andere ondernemers.
“Laatst bracht ik mijn kinderen naar school.

Via de zoek- en swipe functie blader
door de
die bijvoorbeeld niet verder
Op je
kantoor
zag“Twinqh-spotters”
ik dat ik het proﬁel ontvangen
bij je vandaan zijn dan 5km en werkzaam
zijndhr.
in de
sector. van de
had van
de ﬁnanciële
Vries, de directeur
woningbouwstichting die ik al zo lang als

Je kunt het proﬁel van deze gebruiker bekijken
om tebinnen
zien oftejehalen,
wat voor
zou kunnen betekeklant probeer
toenelkaar
ik op het
nen. Wil je kennismaken met een andere
Twinqhstond.
gebruiker dan kun je rechtstreeks een bericht
schoolplein
versturen.
Nooit geweten dat mijn kinderen en zijn
kinderen naar
school een
gingen.
Om gebruik te kunnen maken van Twinqh-spot
kun jedeje zelfde
eigen proﬁel
“spot” status geven.
Twinqh
heeft
mij
een
mooie
ingang
gegeven
Hierdoor kunnen andere Twinqh gebruikers jou zien en kun jij zelf ook zoeken op Twinqh-spot.
om een persoonlijk contact op te bouwen.
Eindelijke heb ik dhr. de Vries kunnen overtuigen van de meerwaarde van mijn onderhoudsbedrijf.”
Twinqh SpotTwinqh geeft inzicht in gemeenschappelijk

SP

raakvlakken
van
potentiele
zakenrelaties
die
Met Twinqh
spot kun je
direct
netwerken
en kennismaken
met andere
je bewust
of onbewust
tegenkomt.
ondernemers,
bijvoorbeeld
wanneer
u een beurs bezoekt, of wanneer
u even moeten wachten op uw lunchafspraak.

Dennis heeft een telecom bedrijf in Maastricht en probeert zijn onderneming uit te breiden in en rondom Amsterdam. Voor een paar belangrijke afspraken is Dennis van Maastricht naar Amsterdam afgereisd.
Na zijn eerste afspraak kijkt Dennis op zijn telefoon en ziet dat zijn
lunchafspraak van 12:30 uur zojuist is geannuleerd.
Dennis besluit Twinqh-spot aan te zetten om te kijken of er iemand in
zijn omgeving tijd heeft voor een netwerk-lunch.
Even later zit Dennis met Wim te lunchen. Wim is voorzitter van het
college van bestuur van een scholengemeenschap in Amsterdam-Zuid.
Een half jaar later heeft Dennis voor 13 scholen in Amsterdam-Zuid een
nieuwe data-infrastructuur aangelegd en beheerd hij de telefonie en
datacommunicatie voor deze scholen.

NEWS

Twinqh ondersteunt je bij het opbouwen van een relevant zakelijk netwerk,
maar voorziet je ook van relevante branche- en marktontwikkelingen om jouw onderneming verder te helpen. Nieuws en marktontwikkelingen speciaal toegespitsts op jouw
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Sigrid en Erik wonen beide in Amersfoort en zijn bevriend met Bram,
die een brandpreventie onderneming heeft. Sigrid heeft een bedrijf in
dagopvang en begeleid wonen en Erik bouwt web applicaties.
Vandaag is er een wetswijzingsvoorstel ingediend om het ontslagrecht
te versoepelen ingediend. Zowel Sigrid als Erik ontvangen dit nieuws
op Twinqh.
In de lokale omroep wordt die dag veel aandacht besteed aan dagbestedingsbedrijven en begeleid wonen. De gemeente heeft besloten
aanvullende brandeisen te gaan stellen aan woningen die gebruikt
worden als begeleid wonen. Ook heeft de gemeente plannen bekend
gemaakt om voorzieningen voor dagopvang te centraliseren in een
klein opgezette campus in Amersfoort.
Sigrid en Bram ontvangen beide het nieuws over de nieuwe brandeisen. Vanwege de impact die een kleine campus kan hebben op iedereen die in Amersfoort woont ontvangen zowel Sigrid als Erik dit
nieuws.

DASHBOARD

Het Twinqh Dashboard bestaat uit een vijftal tabbladen:
home, connecties, gekruist, meldingen en berichten.

Home
In het tabblad “home” vind je een totaal overzicht van alle gedeelde en geposte berichten van jouw connecties, bijeenkomsten en evenementen die bij jouw in de buurt plaats
vinden en branche- en marktontwikkelingen die voor jouw onderneming relevant zijn.
Connecties
Connecties geeft een overzicht van alle contacten die je hebt binnen Twinqh. Ook kan je via deze
tab eenvoudig contacten inladen vanuit je telefoonboek of andere social media kanalen. Alle connecties zijn voorzien van naam, functie, bedrijfsnaam en foto.
Gekruist
Welke andere ondernemers ben ik tegen gekomen? Dit kan je eenvoudig terug vinden onder het
tabblad gekruist. De proﬁelen staan overzichtelijk op chronologische volgorde weergeven, waarbij je
eenvoudig door de lijst kan scrollen en swipe om de proﬁeldetails te bekijken. Wanneer je denkt iets
voor de ander te kunnen betekenen dan kan je direct een bericht of connectieverzoek versturen.
Meldingen
Hier vind je alle meldingen zoals proﬁel updates, notiﬁcaties van aankomende evenementen en
beurzen jou in de buurt. Ook wanneer je connectieverzoek ontvangt wordt dat hier weergegeven.
Berichten
Wanneer je een connectie met iemand hebt of wanneer je Twinqh-spot gebruikt kan je via berichten
andere Twinqh gebruikers een bericht sturen. Zelfs kan je via Twinqh berichtgroepen aanmaken,
waardoor je eenvoudig kan communiceren met meerdere connecties tegelijk.
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ACCOUNTS

Wanneer je Twinqh wilt gebruiken om je regionaal netwerk te vergroten en op de
hoogte te blijven van branche en marktontwikkelingen kan je kiezen uit drie verschillende accounts.

Twingh light (gratis)
Je kan Twinqh kosteloos downloaden via de appstore of google playstore en een gratis account
aanmaken door in te loggen via Linkedin. Ook kan je handmatig een account aanmaken. Met
Twinqh light kan kosteloos en direct beginnen met het uitbreiden van je netwerk.

Twingh business (4,95 p/m)
Het downloaden en het aanmaken van een account werkt hetzelfde als bij Twinqh light, alleen
Twinqh business heeft een aantal extra features. Zo kan je bij Twinqh business je persoonlijke
proﬁel & bedrijfspagina voorzien van een elevator-pitch, fotopresentatie en website vermelding. Ook
kan je met een Twinqh business account gekruiste ondernemers bewaren als je nog even wilt wachten om hem of haar een connectie verzoek te sturen. Met een business account kan je per maand 5
ondernemers een direct message sturen, zonder dat je een connectie hebt. Ook houd je je dashboard overzichtelijk door 40% minder reclame uitingen.
Extra bij Twinqh business
* Minder reclame uitingen en gepromote berichten (40%)
* Persoonlijke Elevator Pitch
* Bedrijfspagina met fotopresentatie en websitevermelding
* Proﬁelen van Twinqh gebruikers bewaren
* Direct message naar 5 ondernemers per maand

Twinqh pro (19,50 p/m)
Met Twinqh pro maak je pas echt gebruik van de kracht van Twinqh en is nog completer en uitgebreider dan Twinqh business. Zo kan je per maand 20 direct massages sturen naar gekruiste
ondernemers en heb je de beschikking over uitgebreidere zoekfuncties om te zoeken naar interessante relaties. Ook verschijnen en geen reclame of promotie uitingen meer op je Dashboard.
Extra bij Twinqh business
* Dashboard vrij van reclame uitingen
* Uitgebreide zoekfuncties voor het vinden van interessante relaties
* Direct message naar 20 ondernemers per maand
* Persoonlijke Elevator Pitch
* Bedrijfspagina met fotopresentatie en websitevermelding
* Proﬁelen van Twinqh gebruikers bewaren

