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Dé campagnemanagement en marketing automation oplossing voor 
non-profit organisaties
Ga jij als marketeer of fondsenwerver aan de slag met het opzetten en inplannen van data-driven 
campagnes? Dan is Ifunds Engage 365 Campaign de geautomatiseerde oplossing voor jouw campagne-
management. Met deze oplossing kun je binnen één omgeving snel, intuïtief, flexibel en compleet alle 
beschikbare databronnen ontsluiten en integreren. Hoe makkelijk is dat!

ENGAGE 365 CAMPAIGN

Met Engage 365 Campaign heb je geen 
databeperkingen meer. Je brengt alle relatiegegevens 
uit verschillende databronnen, kanalen en touchpoints 
samen in één omgeving. Benader heel gericht je 
doelgroep door het selecteren en combineren 
van profiel- en gedragsdata. Bespaar tijd doordat 
relatiegegevens eenvoudig worden ontsloten binnen 
Engage 365 Campaign. 
 
De voordelen van Engage 365 Campaign:

• Gepersonaliseerde multi-channel, data-driven 
outbound campagnes

• Gerichte doelgroepbenadering dankzij profiel- en 
gedragsdata

• Verhoogde productiviteit door geautomatiseerde 
planning

• Duidelijke rapportages in gewenste en/of 
noodzakelijke formats 

• Verhoog de betrokkenheid van jouw achterban; 
verander donateurs in vrijwilligers 

Met de gebruiksvriendelijke interface bouw je snel en 
eenvoudig flowcharts en e-mailtemplates voor data-
driven campagnes. Just drag & drop.

Creëer en automatiseer vanuit één centrale omgeving 
campagnes voor alle kanalen (e-mail, direct mail, 
telemarketing, sms, push app berichten, social 
media). Genereer dynamische campagnes en maak 
content relevant voor meerdere doelgroepen. 

Automatiseer de planning en uitvoering van event-
driven campagnes. Verhoog je productiviteit en stuur 
op het juiste moment relevante, gepersonaliseerde 
content.

Bekijk de resultaten van je campagnes real-time 
met behulp van heldere rapportages, grafieken en 
detailprofilering. Analyseer het gedrag van ontvangers 
en optimaliseer direct je campagnes en vervolgacties.



Wilt u meer weten over de mogelijkheden?  
Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@ifunds.nl of neem een kijkje op onze website. 

De uitgebreide functionaliteit van Engage 365 Campaign

IFUNDS ALS PARTNER 
 
Door meer dan 25 jaar ervaring in de non-profit markt 
kent Ifunds de processen van non-profit organisaties 
als geen ander. Wij weten wat jij nodig hebt en bij 
het ontwikkelen van onze producten staat die kennis 
centraal. We staan voor een duidelijke productvisie 
en bieden een rijk product waar we constant op 
blijven door ontwikkelen. Daardoor profiteren al onze 
klanten van alle features die aan het product worden 
toegevoegd. Uiteraard blijft er ook ruimte om jouw 
eigen specifieke wensen daarin kwijt te kunnen.

MICROSOFT ALS PLATFORM 
 
Al jaren is Microsoft qua visie en innovatiekracht 
wereldwijd dé technologische leider. Hun 
innovatiekracht zie je terug in de constante stroom 
aan nieuwe ontwikkelingen. Met Microsoft Dynamics 
365 in de cloud is alle benodigde technologie op 
één platform bij elkaar gebracht. Dit zorgt voor 
naadloze integratie van jouw CRM-systeem met alle 
andere applicaties van Microsoft. En dan is er nog 
Microsoft Philanthropies, waarmee Microsoft haar 
technologische oplossingen bereikbaar en betaalbaar 
maakt voor non-profit organisaties over de hele 
wereld.


