Kopen
voor
je Club

de SLIMSTE CLUBACTIE.
van NEDERLAND.
Leden en bekenden sparen tot 8% van elke online
aankoop bij grote webwinkels zoals Coolblue, HEMA,
Intertoys, Wehkamp, Bijenkorf en nog veel meer
En het mooiste? Deze actie is supermakkelijk
en meedoen kan vanuit je luie stoel

KLIK, SHOP en SPAAR tot 8%. van elke online aankoop

EXTRA EURO’s voor je CLUB
Kopen voor je Club is de slimste clubactie van Nederland en makkelijker dan elke andere clubactie.
Deze actie kost de club en leden geen tijd, geen geld en geen moeite. De aangesloten webwinkels geven
een beloning voor het aanbrengen van kopers. De club zorgt voor de kopers (leden) en wij zorgen voor de
techniek, de promotiemiddelen en de uitbetaling.
Via een eigen actiepagina wordt elke aankoop geregistreerd en wordt de vergoeding aan je club
berekend. Zo simpel is het !! En meedoen kan iedereen, dat maakt het nóg leuker.

MEER OPBRENGST ?

WAAROM KOPEN VOOR JE CLUB?

Meer bekendheid betekent meer opbrengst.

GRATIS deelname

Kopen voor je Club levert tegen kostprijs een
compleet promotiepakket:

SPAAR TOT 8% van je aankoopbedrag voor je club
EIGEN ACTIEPAGINA in kleur & stijl van je club

PROMOTIEPAKKET

SLIMME BANNER met live opbrengst en link

5 grote posters op A1 formaat

naar de actiepagina

2000 visitekaartjes

PROMOTIE TOOLBOX met kant-en-klare teksten

2500 flyers op A6 formaat

voor uitleg, introductie en het hele jaar door

Ontwerp, styling en levering

MET ELKAAR voor elkaar

290 EURO incl btw

MAKKELIJKER dan elke andere actie

OPBRENGST en UITBETALING

MEER WETEN?

De aangesloten webwinkels geven een vergoeding voor

Bel 0186 700 202 of ga naar www.kopenvoorjeclub.nl

het aanbrengen van kopers. Deze vergoeding is een

voor extra uitleg, tips, voorbeelden en nog veel meer.

vast bedrag per aankoop óf een percentage van het

Ook kun je hier je club aanmelden.

aankoopbedrag. Na elk kwartaal wordt 80% van de
totale opbrengst aan je club uitbetaald.

CLUB AANMELDEN

De registratie van de aankopen en de berekening van

Eigenlijk zijn er geen redenen om niet te Kopen voor

de opbrengst gaat volautomatisch.

je Club. Bovendien is aanmelden makkelijk én gratis.

Je club hoeft hier helemaal niets voor te doen.

Binnen een week kun je al Kopen voor je Club !

0186 700 202 KOPENVOORJECLUB.NL

