
• Meer nieuwe klanten
• Hogere gemiddelde besteding
• Incentive om klanten terug te laten komen
• Klantenbinding met een eindejaarscadeau



Stoepbordposter, 2 stuks
Deze kunt u aan weerszijden van 
een stoepbord plaatsen zodat de 
actie duidelijk wordt getoond aan de 
voorbijgangers.

én maak kans op 1 van de 10 
Gouden Witcoins t.w.v. €250,- 

Extra Gouden korting ontvangen?
Vul vandaag nog uw code(s) in op

witgoedspecialist.nl/witcoin en win!

én maak kans op 1 van de 10
Gouden Witcoins t.w.v. €250,-Gouden WitcoinsGouden Witcoins

* Kijk voor de actievoorwaarden op witgoedspecialist.nl/witcoin

* Kijk voor de actievoorwaarden op witgoedspecialist.nl/witcoin

én maak kans op 1 van de 10
Gouden Witcoins t.w.v. €250,-Gouden WitcoinsGouden Witcoins

Wobbler, 10 stuks
Te gebruiken op diverse plekken in uw 
winkel om de Witcoin Weken onder de 
aandacht te brengen van uw klanten.

Plafondbord (bol), 8 stuks
Deze zijn voorzien van een 
bevestigingsopening aan de bovenkant. 
Zo kunt u deze ophangen aan het 
plafond met plafondhaken.

Social Media post
Ook via Facebook of LinkedIn kunt u deze 
campagne extra aandacht geven. Op 
MIA vindt u een speciale sociale media 
afbeelding van de Witcoin.

Folder
Ook middels de folder worden de Witcoin 
Weken onder de aandacht gebracht.

Shop ook online op witgoedspecialist.nl

én maak kans op
1 van de 10 Gouden Witcoins 

t.w.v. €250,- 
1 van de 10 Gouden Witcoins 1 van de 10 Gouden Witcoins 

Volledig geïntegreerde vaatwasser
SN635X01AE IQ300 SELECTIV

• VarioSpeed: uw wasprogramma sneller afgerond
•  AquaSensor: hoeveelheid spoelwater wordt 

automatisch afgestemd529,-529,-

NU

2x

Advertenties, staand en liggend
De open bestanden van de advertenties 
zijn te downloaden via MIA. Deze kunt 
u zoals u gewend bent zelf invullen en 
aanleveren.

* Kijk voor de actievoorwaarden op witgoedspecialist.nl/witcoin

én maak kans op 1 van de 10 
Gouden Witcoins t.w.v. €250,-250,-250,-250,-

* Kijk voor de actievoorwaarden op witgoedspecialist.nl/witcoin

én maak kans op 1 van de 10Gouden Witcoins t.w.v. €250,-Gouden Witcoins

Flyer met actievoorwaarden,
150 stuks
Uit te delen aan uw klanten om de actie 
te verduidelijken.

Witcoin vouchers
U ontvangt een set van 1000 Witcoins. 
Elke voucher heeft een unieke code 
waarmee de klant vanaf 1 januari 2020 
€20,- korting krijgt én kans maakt op één 
van de tien Gouden Witcoins.

Tijdens de actieperiode wilt u natuurlijk zoveel mogelijk Witcoins uitdelen! 
Om u daarbij optimaal te ondersteunen, hebben we een zeer compleet 
pakket met POS-materiaal ontwikkeld. Hiermee maakt u de Witcoin Weken 
niet te missen voor uw bestaande én potentiële klanten.

Van 4 november 2019 t/m 31 maart 2020 zijn
het de Witcoin Weken bij Witgoed specialist.
Een bijzondere periode voor uw klanten. Maar óók
voor u als ondernemer! Want dankzij de Witcoins
zorgen we er samen met u voor, dat uw omzet tijdens de belangrijkste 
maanden van het jaar een mooie boost kan krijgen.

Actievoorwaarden
Iedere klant ontvangt van 4 november t/m 31 december 2019 één Witcoin bij elke €250,- die wordt besteed.

De spelregels
• Één Witcoin is €20,- euro shoptegoed waard
• Er geldt een maximum van vijf te ontvangen Witcoins per aankoop
• Klanten kunnen Witcoins sparen
•  Tijdens de inwisselperiode van 1 januari t/m 31 maart 2020 geldt een maximum van 

vijf in te wisselen Witcoins op één aankoop vanaf €250,-
• Het maximaal te behalen voordeel voor de klant is dus €100,-
• De Witcoins kunnen alleen in de winkel van uitgifte worden ingewisseld op álle producten boven €250,-
• Op witgoedspecialist.nl/witcoin vindt u de aanvullende voorwaarden

Witcoin vouchers
U krijgt 700 Witcoins speciaal voor 
uw winkel. Deze kunnen alleen door 
u worden uitgegeven, zijn uniek 
genummerd en kunnen alleen bij u 
worden ingewisseld. De Witcoins 
zitten in boekjes waar u ze uit kunt 
scheuren. Bij het uitscheuren blijft er 
een kopie van elke code achter in dit 
boekje. De codes zijn vanaf januari 
ook online te besteden. Na de 
campagne ontvangt u een overzicht 
van de online verzilverde vouchers.

Uitgifte Witcoin vouchers
Het uitgeven van de Witcoins is 
eenvoudig:

Vanaf €250,- geeft u één Witcoin
Vanaf €500,- geeft u er twee
Vanaf €750,- geeft u er drie
Vanaf €1000,- geeft u er vier
Vanaf €1250,- geeft u er vijf

Gouden Witcoins
Als extraatje zijn er tien Gouden 
Witcoins met een waarde van 
€250,-. Deze geven (alléén i.c.m. 
de ‘winnende’ Witcoin t.w.v. €20,-) 
direct korting op een aankoop vanaf 
€270,-. Om kans te maken moeten 
klanten hun code(s) invullen op 
witgoedspecialist.nl/witcoin. 
Op 13 januari 2020 worden de tien 
winnaars getrokken. Zij worden via 
email geïnformeerd.

De actieperiode bestaat uit twee fases
1. Uitgifte Witcoins van 4 november t/m 31 december 2019
2. Inname Witcoins van 1 januari t/m 31 maart 2020

Handig om te weten

250,-,-
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Heeft u nog vragen?
Heeft u vragen over de actie, de actievoorwaarden of het promotiemateriaal.
Neem dan contact op via marketing@retail.nl.

Doelstellingen
1. Aantrekken van meer nieuwe klanten
2. Stimuleren van een hogere gemiddelde besteding per klant 
3.  Klanten stimuleren om in het nieuwe jaar opnieuw een aankoop te doen
4. Klanten belonen en binden met een mooi eindejaarscadeau

Stap 1
Maak uw winkel 
actieklaar
Zorg ervoor dat het 
promotiemateriaal in 
(en buiten) uw winkel 
goed zichtbaar is.

Stap 2
Noem de actie 
in uw verkoop-
gesprekken
In sommige gevallen kunt 
u met een extra Witcoin 
een klant tegemoet 
komen bij een aankoop.

Stap 3
Deel de 
Witcoins uit. 
Leg het Witcoins 
scheurboekje bij 
uw kassa in het zicht. 
Zo vergeet u ze 
niet uit te delen.

Stap 4
Bewaar uw 
gedeelte van 
iedere code 
Hiermee controleert 
u vanaf 1 januari 
2020 of de juiste 
codes bij u worden 
ingewisseld.

Stap 5
Zorg 
voor een 
succesvolle 
inwisseling  
Blijf uw klanten 
er van 1 januari 
t/m 31 maart aan 
herinneren dat 
ze hun Witcoins 
kunnen inwisselen!




