
Krachtige software 
Peppered is het grootste online 
marketingframework dat speciaal is ontworpen 
voor de culturele sector. Onze krachtige software 
stelt je in staat om op een slimme en naadloze 
manier contact te maken met het publiek via een 
geïntegreerde website, mailing, online ticketing 
en digitale marketingoplossing. Ideaal voor 
theaters, bioscopen, musea, concertzalen en 
andere culturele instellingen.

“Met een veelvoud aan 
hoogwaardige oplossingen, 

solide integraties met meerdere 
beproefde systemen, een wekelijkse 

update van het systeem, het 
abonnementsmodel en de kracht van 
een collectief bestaande uit tientallen 

aangesloten organisaties, levert 
Peppered een unieke propositie.”

- Wouter Vermeylen, CEO 
Yesplan

Wij bouwen professionele 
website-, mail- en 

marketingtechnologieën 
voor de culturele sector

Hoi, wij zijn Peppered!

Website
Creëer een gepersonaliseerde 
webervaring voor een soepele 
customer journey

Mailing
Zorg voor een probleemloze 
e-mailconfiguratie en verbeter de 
relatie met jouw bezoekers.

Marketing automation
Ontgrendel het volledige potentieel 
van de online betrokkenheid van 
bezoekers met geautomatiseerde 
e-mails en gepersonaliseerde 
webcontent.

Narrowcasting
Efficiënt en eenvoudig gebruik van 
digitale schermen, gekoppeld aan 
data van jouw website.

Content platform
Verbind meerdere oplossingen 
om onderlinge processen tussen 
web, ticketing, planning, mail en 
narrowcasting te vereenvoudigen.

De Peppered suite
Met een abonnement op onze software bieden 
wij je een compleet framework voor jouw 
professionele website, mail en narrowcasting 
setup. Naadloos aangesloten op jouw 
bestaande systemen.



De all-inclusive oplossing
Ons product bestaat uit meer dan alleen 
ontzettend goede software: we leveren onze 
software als een service, wat Peppered de 
allesomvattende oplossing maakt.

Eersteklas technologie
Elke drie weken updaten we de software 
om ervoor te zorgen dat deze van hoge 
kwaliteit blijft.

Collectieve aanpak
Onze 70+ gebruikers vormen een divers 
collectief van culturele organisaties, een 
collectief vol kennis en inspiratie. Samen 
met hen werken we continu aan het 
verbeteren van onze software.

Op jouw organisatie aangepast
Het technologische raamwerk van onze 
producten wordt gedeeld door alle 
gebruikers, maar samen zorgen we ervoor 
dat ons product wordt gepersonaliseerd 
volgens de wensen en behoeften van jouw 
organisatie.

5-sterren support
Persoonlijke begeleiding gegarandeerd: 
van de technologische implementatie 
tot een 24/7 beschikbare servicedesk, 
trainingen, webinars en jaarlijkse check-
ups.

Waarom Peppered?

“Ik vind het vooral heel 
fijn dat het Peppered-systeem 

continu doorontwikkeld wordt, 
waardoor je niet eens in de zoveel 
jaren na hoeft te denken over een 

nieuwe website.”

- Karel Lievens, Marketing Manager 
bij De Bijloke

Uitgebreide, professionele en 
gebruiksvriendelijke toolkit voor de online 
aanwezigheid van jouw organisatie. 
 
Een groter en gevarieerder publieksbereik 
door een intelligente website die gebruik 
maakt van alle mogelijkheden op het gebied 
van persoonlijke marketing. 
 
Werk efficiënter om meer tijd over te houden 
voor de marketing en het creëren van betere 
content. 
 
Onze continue en collectieve ontwikkeling 
zorgt ervoor dat alles altijd in orde is, tegen 
een fractie van de inspanningen en kosten.

Neem contact met 
ons op via

info@peppered.com

Contact opnemen


