


Perfect Timing is een nieuwe service om het bezoek 
van winkels, kantoorpanden, pretparken en 
events veiliger en comfortabeler te maken.

Met Perfect Timing kunnen mensen in een paar 
stappen vooraf vanuit huis een tijdslot reserveren 
voor uw locatie(s).



Dat betekent dus geen oponthoud buiten, niet in de 
rij hoeven staan en zeker weten dat je naar binnen 
komt: met Perfect Timing wordt elk winkelbezoek 
snel, safe en simpel.

Perfect Timing combineert eigenlijk wat al jaren op 
vliegvelden, in musea en bij pretparken gebeurd: 
voorrang, zekerheid en spreiding van drukte.





Hoe werkt het? 

Klanten kiezen thuis via de Perfect Timing-
pagina van uw website een 
filiaal/winkel/locatie in de buurt en zien 
direct waar en hoe laat er nog plek is.



Hoe werkt het? 

Zij kiezen de dag en het ideale tijdstip en 
zien daarbij direct hoe druk het op dat 
moment is.



Hoe werkt het? 
Zij krijgen vervolgens direct een e-ticket 
met QR-code op hun telefoon toegestuurd, 
waarmee zij - op het afgesproken tijdstip -
bij uw winkel, pretpark, event of kantoor 
naar binnen kunnen.

Perfect Timing wordt geleverd in combinatie 
met een scan-app waarmee een medewerker 
snel & contactloos kan controleren of de 
boeking klopt en/of deze niet al eerder is 
gebruikt.



Uw eigen look & feel 

De (mobiele) website kan in uw 
look & feel worden vormgegeven 
(3 kleuren, 1 logo).



Geen app, geen drempels

Geen app, dus geen onnodige 
drempels; Perfect Timing werkt 
op élke computer en op élke 
smartphone.



Nieuwe service, bestaande technologie

Perfect Timing is gebaseerd op de 
Plug-and-Play technologie: 
software die queueup al jaren 
succesvol gebruikt voor de het 
boeken van tickets voor 
pretparken. Bijvoorbeeld bij 
Jumbo’s Dagje Uit.



Interessante data
Door het scannen van de QR-code bij binnenkomst en bij 
verlaten van de winkel (optioneel) biedt deze inzichten 
in: 
• Hoeveel klanten er per tijdslot kunnen komen o.b.v. 

aantal m2 
• Hoeveelheid klanten die op het moment in de winkel 

zijn (live tracker) 
• Het verwachte aantal klanten in het huidige tijdslot 

Middels een Periscope dashboard kan meer informatie 
worden bekeken zoals het aantal bezoekers per 
dag/tijdslot. 

Tevens biedt Perfect Timing de mogelijkheid om 
gekoppeld te worden met uw voorraadbeheer.



Recap

De klant kiest thuis via Perfect Timing een winkel in de 
buurt en ziet direct waar en hoe laat er nog plek is.

Met een unieke QR-code kan de klant - op het 
afgesproken tijdstip - direct bij uw winkel naar binnen. 

Eenvoudige & contactloze (!) controle d.m.v. de scan-
app. 

Deze app biedt eveneens interessante data omtrent het 
winkelbezoek in uw winkel. 



Contact

Website: www.perfecttiming.nu  

Email: perfecttiming@queueup.eu 

Telefoon: +316 506 17091  




