
Uw klant wil een design stoel kopen,  
maar vraagt zich af waar hij de beste  
prijs vindt. Of uw klant is op reis in  
Berlijn en wil dineren in een restaurant  
dat aan zijn persoonlijke stijl voldoet. 
Misschien zoekt uw klant wel een 
kinderarts waar hij de volgende dag  
met zijn dochtertje al terecht kan.

PLEEZ zoekt, vergelijkt én levert  
de beste oplossing op basis van  
persoonlijke voorkeur.

Co-create with us. 
axapartners.be

PLEEZ.  
The world  

in your  
pocket.



Contacteer Joeri Marien - Head of Business Development & Partnership 
Management AXA Partners - BE_sales@axa-assistance.com

V.U. Dirk Gauwberg – AXA Partners – Louiselaan 166, bus 1 – 1050 Brussel

Bij het aanbieden van diensten is PLEEZ in staat om 
informatie te vergelijken en de service te matchen met de 
persoonlijke voorkeur van de klant. Daardoor levert PLEEZ 
antwoorden en diensten op meer complexe vragen.

Voorbeelden van de soort diensten  
die PLEEZ kan leveren: 

 – auto huren

 – taxi of een auto met chauffeur  
reserveren

 – reisweg opvragen

 – afspraak maken bij een dokter  
of medisch specialist (thuis of op reis)

 – citytrip plannen

 – hotel of vlucht boeken

 – tafel in een restaurant reserveren

 – reisinformatie krijgen en  
toeristische attracties ontdekken

 – plaatselijke gids vinden

 – lokale bar of restaurant vinden

 – afspraken organiseren en beheren

 – concerttickets reserveren

 – …

VOORDELEN

 – 24/7 beschikbaar 

 – Via spraak en chat

 – Artificiële intelligentie:  
snelle antwoorden

 – Menselijke expertise om  
zelfs de moeilijkste vragen  
te regelen

 – Gepersonaliseerde 
dienstverlening

 – Relevante gegevens

 – Tijdswinst

 – Internationaal netwerk  
van gespecialiseerde  
dienstverleners

HOE?
PLEEZ is beschikbaar onder private label. U levert deze  
service dus in uw naam.  Deze dienstverlening is eveneens  
snel inzetbaar.

AXA Partners maakt mensen het leven  
makkelijker. Meer info over PLEEZ?
Bekijk de video op het youtube kanaal van AXA Partners 
Benelux. Of vraag een gratis testperiode aan indien 
deze service uw klanten kan helpen. 

Deze gespecialiseerde assistent kan snel en succesvol allerlei verzoeken 
voor uw klanten oplossen. Kortom een krachtige dienstverlening 
gerealiseerd door een unieke wisselwerking tussen kunstmatige 
intelligentie en experts. Aangevuld met een bijzonder aanbod van 
verscheidene internationale, gespecialiseerde dienstverleners.


