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Slimme data
Samen met Bakker Bart heeft Label Eight de eerste 
stap gemaakt in de richting naar offline cookies. Volledig 
anoniem hebben wij slimme data verzameld waarmee 
Bakker Bart o.a. inzicht krijgt in de samenstelling van de 
klanten, piekmomenten en wachttijden. De data wordt 
direct toegepast in het tonen van gepersonaliseerde 
content aan de bezoekers, de personele bezetting en 
het toerekenen van omzet aan de specifieke bezoekers 
op een dag. Dit stelt Bakker Bart in staat actief met 
de juiste doelgroep – en zo het rendement van de 
onderneming – bezig te kunnen zijn.

Hoe werkt het?
Label Eight heeft achter de kassa een scanner 
geïnstalleerd die in staat is gezichten te herkennen en 
een inschatting te maken van leeftijd, geslacht, emotie 
en bezoektijd. Het systeem is momenteel zo ingericht 
dat geen beeldmateriaal wordt opgeslagen. Label Eight 
maakt op basis van de bezoeken een rapportage én stelt 
Bakker Bart in staat gepersonaliseerde communicatie 
met de bezoeker te starten. Het systeem is namelijk 
gekoppeld aan een digitale display waarop dankzij 
Label Eight content wordt getoond die afgestemd is 
op de bezoeker die voor de display staat. Zo krijgen 
mannen bijvoorbeeld andere content te zien dan 
vrouwen, en ouderen andere content dan jongeren.

Persoon:    #1256
Geslacht:   vrouw
Leeftijd:     20-30 jaar
Emotie:      Blij verrast

Datum:       woe 20 juli
Tijdstip:     11.56 uur

L a b e l

DE EERSTE STAP RICHTING OFFLINE COOKIE...

WAT GOOGLE EN FACEBOOK ONLINE KUNNEN,
dat kan label eight OFFLINE!
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Gemiddeld bezoekAantal bezoekers

Locatie:  Bakker Bart Helmond
Postcode: 5701 RH Helmond
Datum:      woe 20 juli 2016
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