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GEEF DAN...
KAMPENKADO!
Zo laten we hen meer van Kampen genieten:
Funshopping in het gevarieerde winkelaanbod 
 Uitgaan in de leukste horeca van Kampen 
 Topattracties bezoeken voor jong en oud 
 Evenementen, theater en andere optredens meemaken 
 U bepaalt zelf welke bedragen u wilt besteden 
 U verrast uw medewerkers met een origineel cadeau 


En… U draagt zo concreet bij aan de promotie van onze stad!

Bestel direct via:
WWW.KAMPENKADO.NL

KAMPEN KADO:
voordeel voor u,
de consument
en de gemeente







In contact komen en blijven met een zeer aantrekkelijke groep
consumenten.
Geen gedoe met ingewikkelde applicaties en implementatie.
Promotie op de speciale website Kampenkado.nl
Uw bedrijf wordt meegenomen in de online nieuwsbrieven die
verstuurd worden naar alle relaties van Kampen Marketing en OVK.


Kampen Marketing heeft onlangs besloten
om Kampense werkgevers de mogelijkheid
te bieden om werknemers te waarderen via
de Kampen Kado Cadeaubon. Wij stellen
u graag op de hoogte van wat de Kampen
Kado Cadeaubon is en wat het voor u (en uw
klanten) kan betekenen.

Geen risico
Meedoen aan Kampen Kado is voor u als ondernemer risicoloos. U
draagt pas wat af wanneer u wat verdient. Geen betalende klanten?
Dan geen extra kosten. Alleen bij de eerste cadeaubonnen die u
inlevert wordt eens per jaar 25,- administratiekosten ingehouden, de
rest wordt volledig op uw bankrekening overgemaakt door Kampen
Marketing.

Wat is Kampen Kado?
De Kampen Kado Cadeaubon is een variant op de VVV-bon waarmee
de houder van de bon bij diverse aangesloten lokale winkels en
voorzieningen kan betalen. Het actuele overzicht van deze partners,
vindt u op Kampenkado.nl en tijdens het winkelen in de stad dankzij de
opvallende raamsticker. Elke deelnemende werkgever geeft een mooi
bedrag aan cadeaubonnen ter waardering van haar medewerkers. Met
de cadeaubon kan de werknemer bijvoorbeeld aankopen doen bij de
groenteboer of slager, maar ook een avond uit of een kop koffie op de
hoek betalen. Wellicht is betaling met de cadeaubon binnenkort ook
bij u mogelijk?

Meetbaar Resultaat
Het rendement van uw deelname is direct meetbaar. Iedere transactie
met Kampen Kado wordt inzichtelijk gemaakt. De bonnen die u inlevert
worden direct geadministreerd en maandelijks betaald. Zo weet u altijd
en overal precies wat het resultaat van u en onze inspanningen is.

Hoe werkt Kampen Kado?
De cadeaubon werkt hetzelfde als de bekende VVV-bon en dient dus
ook gezien te worden als een reguliere waardecheque. De bon wordt
door de winkelier op de kassa aangeslagen en de cadeaubon wordt
hierbij ingenomen. Het bedrag wordt direct verwerkt in de transactie
van de consument in uw zaak. U levert de cadeaubonnen aan bij
Kampen Marketing en wij betalen u 100% van het bedrag uit.

Neemt u dan contact op met Kampen
Marketing of OVK. Dit kan via de
onderstaande mogelijkheden.

Uw doelgroep bereiken
Door mee te doen aan Kampen Kado heeft u toegang tot een
aantrekkelijke groep consumenten, die u op extra omzet opleveren.
En sowieso reclame voor uw zaak. Zo wordt u meegenomen in de
bijhorende communicatie-uitingen, zoals de website, maar ook in print
en online nieuwsbrieven. Ook krijgt u een rapportage van het aantal
cadeaubonnen dat in Kampen en in uw zaak is uitgegeven. Een aardige
benchmark die inzicht biedt in het aankoopgedrag van uw klanten.
Wat betekent deelname
aan Kampen Kado voor u?
Deelname aan de cadeaubon heeft veel voordelen voor als
ondernemer. Zo is het een eenvoudige marketingtool om u als
ondernemer onder de aandacht te brengen bij forensen én de lokale
bevolking. Maar zie deelname aan Kampen Kado vooral als een
maatschappelijk geste waarin u als een bedrijf een verschil maakt
binnen de lokale samenleving. Enkele voordelen op een rij:

Gemakkelijk in te richten
U wilt de cadeaubon in uw winkel, onderneming of instelling
accepteren? Bedankt, dit is eenvoudig te regelen aangezien u
ongetwijfeld ook andere cadeaubonnen accepteert.
Informatie of aanmelden?

		
Roeland Tameling
		
(Kampen Marketing)
		 06-17453490
administratie@kampenmarketing.nl
		
Nardus Koster
		 (OVK)
		 06-11086171
narduskoster@gmail.com
Aangenaam, wij zijn Kampen Marketing
De administratieve en logistieke afhandeling van de Kampen
Cadeaubon wordt uitgevoerd door Kampen Marketing met
medewerking van de OVK. Wij geloven in de kracht van de lokale
gemeenschap, de Hartelijke Hanzestad Kampen. Wij kennen de
stad, het lokaal betrokken zijn zit in ons dna, en wij zijn dan ook de
verbindende factor die overheidsinstanties, ondernemers en de lokale
samenleving bij elkaar brengt. Veel winkeliers en maatschappelijke
en culturele instellingen hebben onze verbindende factor al als
succesformule mogen ervaren. Laten wij een kopje koffie doen en wie
weet bent u de volgende.

