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In bizarre tijden hopen wij allereerst 
dat ‘onze’ ondernemers en relaties 
gezond zijn én blijven. 

Dat is het allerbelangrijkste én 
toch…alle ondernemers zitten nu in 
zware tijden.

Wij zijn van mening dat niets doen 
geen optie is voor een ondernemer 
en daarom kunnen wij vanuit het 
winkeliersverenigings- of 
eigenaarsbudget diverse acties 
inzetten. Genoemde acties zijn 
inmiddels kant en klaar uitgewerkt.

COMMERCIEEL

ONDERNEMEND

VERBINDEND

INVENTIEF

DOORTASTEND





SOCIAL SUPPORT ACTIE

Een ‘feel-good-actie’ waar wij de mensen, de klanten, de 
omgeving, maar ook onze eigen ondernemers, een hart 
onder de riem willen steken namens het winkelcentrum. 
Samen sterk gevoel!

Dit doen we door cadeautjes in te kopen bij onze eigen 
ondernemers. Support local!

Deze cadeautjes bezorgen we, volledig veilig volgens de 
rivm-regels, thuis bij de gekozen genomineerden. 
Super service!

Met een persoonlijk kaartje van ons, hét winkelcentrum! 
Super persoonlijk! Branding in optima forma!

Deze actie is gemakkelijk te herhalen in diverse thema’s 
met producten van diverse ondernemers. Denk in 
thema’s als lente, fashion, Moederdag, etc.



SOCIAL SUPPORT ACTIE
case Kerkelanden
voorbeeld tekst en planning

Wie gun jij een lekker chocolade paasgevoel?

Ook in deze bizarre tijd wordt het toch ook weer Pasen en dat willen wij toch aandacht geven. Wie verdient er 
volgens jou zo’n schattige en vooral lekkere chocolade Paashaas? En waarom?

Jouw oma die zich nu in d’r eentje moet redden? Jouw buurvrouw die in de zorg werkt? Jouw vriendin die op jouw 
kinderen past terwijl jij naar je werk gaat? Laat het ons weten!

Like deze post en schrijf je in middels dit formulier. (http://bit.ly/kerkelandenpaashaas)

Stuur ons jouw naam, de naam die jij dit paasgevoel gunt, de betreffende adresgegevens en de reden waarom. 

Wij kiezen de 40 leukste en mooiste reacties uit en zorgen ervoor dat dit Kerkelanden paasgevoel thuis wordt 
bezorgd op vrijdag 10 april aanstaande.

Uiteraard geheel volgens de RIVM regels en natuurlijk komt deze schattige Paashaas van onze eigen 
ondernemer Hugo van der Graaf Kaas & Noten (en Paashazen 😉).

#supportlocal #rivmregels #kerkelandenpaasgevoel

Actieperiode wo 1 april t/m wo 8 april - Posts op FB pagina en promotie met add budget 

Woensdag 8 april Kerkelanden ansichtkaarten worden afgeleverd bij bezorgdienst 

Donderdag 9 april lijst 40 winnaars doorsturen naar bezorgdienst tbv Kerkelanden bezorgteam

Vrijdag 10 april 9.00 uur - Kerkelanden bezorgteam gaat Paashazen ophalen bij Hugo. 

FOTO EN VIDEO DIRECT NAAR: kerkelanden@asega.nl & en 
manuela@wfcommunicatie.nl 9.00 uur – 17.00 uur BOLO bezorgteam gaat 
bezorgen op 40 adressen  FOTO EN VIDEO TUSSENDOOR NAAR: 
kerkelanden@asega.nl en manuela@wfcommunicatie.nl

NB; bezorgteam zorgt ervoor dat bij ieder cadeautje een Kerkelanden ansichtkaart wordt toegevoegd met 
hierop de betreffende voornaam voor WIE en van WIE persoonlijk erop geschreven. Bezorgteam in 
Kerkelanden outfit  met logo.

mailto:kerkelanden@asega.nl
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SOCIAL SUPPORT ACTIE
onderdelen & kosten

SOCIAL SUPPORT ACTIE - 1e keer

omschrijving

inkoop bij ondernemer 40 stuks à €10

bezorgdienst 2 personen team - 10 uur - rivm regels

bodywarmers met logo winkelcentrum 2 st 1-malig 

drukwerk ansichtkaart 500 stuks dubbelzijdig fc 1-malig 

opmaak ansichtkaart 1-malig 

opmaak fb post

Facebook add budget voor 1 week

opzet online winactiepagina incl wisseling tekst 1-malig 

aanleveren excellbestand emailadressen

aanleveren 1 pagina rapportage facebook

WF projectmanagement

totaalbedrag ex btw € 1.910 

SOCIAL SUPPORT ACTIE - vervolg

omschrijving

inkoop bij ondernemer 40 stuks à €10

bezorgdienst 2 personen team - 10 uur - rivm regels

opmaak fb post

Facebook add budget voor 1 week

aanleveren excellbestand emailadressen

aanleveren 1 pagina rapportage facebook

WF projectmanagement

totaalbedrag ex btw € 1.070 



GOED AAN DE SOCIAL SUPPORT ACTIE

✓Bevorderen sociale cohesie in lokale omgeving.

✓Lokale support onder de aandacht brengen bij de consument en 
tegelijkertijd melden dat de meeste winkels nog gewoon open zijn. NB 
informeren maar niet stimuleren.

✓Beetje omzet brengen naar eigen ondernemers.

✓Onder de aandacht blijven en daardoor je engagement van het social
kanaal onderhouden.

✓Branding van het winkelcentrum met persoonlijke touch van de 
ansichtkaart, bezorgteam in outfit met logo winkelcentrum en service-
gevoel creëren.

✓Emailadressen verzamelen. 



LOKALE FASHION MET DE LIEVE GROETEN VAN NATIONALE INFLUENCER @JEL_NL



@JEL_NL 
GOES LOCAL!
WF belt en mailt de fashionwinkels met de vraag of zij willen deelnemen aan de 
promotie van de hun eigen nieuwe collectie op de online kanalen van het 
winkelcentrum samen met fashion influencer Jel_NL. 

Bij deelname kan iedere fashion ondernemer 2 sets kleding opsturen naar Jel. Zij 
zal van deze sets een korte video maken.

Deze video wordt op de kanalen van het winkelcentrum geplaatst en verwijst 
tevens naar de webwinkel van de betreffende ondernemer, of naar de private 
shopping mogelijkheid en/of een andere online mogelijkheid. Daarna stuurt Jel de 
kleding weer retour.

Deze video’s worden in een nader te bepalen periode op de social kanalen 
geplaatst met hieraan een add budget gekoppeld, zodat we het bereik verhogen. 

In de totaalprijs is eveneens het promotiebudget voor promotie van de video’s via 
het Instagram account van @Jel_NL opgenomen, locatie gericht.

NB: omdat Jel in deze periode niet fysiek naar het winkelcentrum en dus de 
fashionondernemers kan komen, is deze actie alleen mogelijk met de fashion 
ondernemers die beschikken over:

• webshop

• en/of private shopping mogelijkheden

• en/of mogelijkheden voor de consument om de getoonde items per mail of app 
bij de winkel te bestellen.

Als optie én advies plaatsen wij in de begroting een winactie voor de consument. 
Het winkelcentrum verloot een complete lente outfit van één van de ondernemers 
of enkele items uit de verschillende getoonde items.



@JEL_NL GOES LOCAL
onderdelen & kosten

FASHION - JEL_NL

Omschrijving

Contacten/coördinatie ca. 8 lokale fashionondernemers mbt deelname

Coördinatie verzending kleding winkels vs Jel_NL

Briefing Jel_NL

Per ondernemer video met 2 kledingsets (8 ondernemers)

Check, controle en coördinatie video's 

Contact Social Media bureau

Opzet online winactie

Prijs online winactie 150 euro

Totaal ex btw € 5.600

Add budget Instagram en Facebook - iom opdrachtgever bepalen Exclusief



GOED AAN @JEL_NL GOES LOCAL

✓In de belangrijkste periode voor fashion ondernemers, aandacht 
geven aan de collecties.

✓Omzet bevorderen voor de fashion ondernemers, online en/of offline,  
voor nu en voor later.

✓Inspiratie voor onze (potentiële) klanten.

✓Samenwerking met een landelijke influencer en daarmee inspelend op 
de nieuwste trend micro influencers.

✓Onder de aandacht komen bij volgers JEL (local targetting.) 

✓Onder de aandacht blijven en daardoor je engagement op de social
kanalen versterken.



FACEBOOK 

VERSIE



SPIN & WIN 
FACEBOOK VERSIE

Via Facebook promoot je de Spin en Win actie onder je volgers. 

Dit is het enige communicatiemiddel dat je nodig hebt om in te zetten.

Iedereen kan meedoen door naar de speciale actiewebsite te gaan. De consument wordt gevraagd om slechts het e-
mailadres in te vullen en akkoord te gaan met de speciale actie en privacy voorwaarden. 

Nadat men de gegevens heeft ingevuld, mag men een digitale draai aan het rad geven. Even wachten, maar dan ziet 
direct of men prijs heeft.

• Het systeem wordt zo ingesteld dat per e-mailadres maar 1 keer kan worden meegedaan aan de actie.

• Mensen die prijs hebben ontvangen een e-mail met daarin vermeld welke prijs van welke ondernemer heeft 
gewonnen.

• Het systeem wordt zo ingesteld dat alle prijzen ook worden weggegeven / gewonnen. 

• De verzamelde e-mailadressen kunnen gebruikt worden voor de e-mailnieuwsbrief vanuit het winkelcentrum.

• De consument mag zicht abonneren op de nieuwsbrief, dit hoeft niet.

• De Spin & Win website wordt in de kleuren van de huisstijl van het winkelcentrum opgemaakt inclusief vermelding van 
het logo.

WF zal naast het regelen van deze actie, ook contact met de social media manager opnemen en onderhouden én de 
prijzen inkopen bij ondernemers in het winkelcentrum. Wij zullen slechts waardebonnen en géén producten inkopen, 
zodat we niemand verplichten om naar het winkelcentrum te komen om een bederfbaar product op tijd op te halen.



SPIN & WIN ONLINE RAD

De gewonnen waardebon kan de consument op een zelf gewenst moment, in ieder geval t/m 31 december 2020,  
besteden bij de winkels. Waardebonnen zijn alleen fysiek in te leveren bij de desbetreffende winkel. Om die reden 
adviseren wij om een ruime inleverperiode te hanteren, zodat mensen die nu niet willen, alsnog later de 
cadeaubon kunnen inwisselen.

Via deze link kun je de actie testen! Heb je meteen een goed beeld.

https://www.luckycodes.nl/groosman

TIP VOOR DE FASHION ONDERNEMERS

Wij zullen de fashion ondernemers, daar waar mogelijk, adviseren om de waardebon die wij bij hen 
inkopen, te koppelen aan een private shopping sessie IN de winkel. Wij zullen de winnaars van deze prijs 
koppelen aan de betreffende fashion ondernemer. Deze ontvangt de namen en e-mailadressen van de 
winnaars zodat zij hen persoonlijk kunnen benaderen en een afspraak hiervoor kunnen maken. De private 
shopping sessie betekent 1 op 1 contact, dus niet meer mensen in de winkel. De consument kan dan 
meteen zijn waardebon inleveren en wij zijn ervan overtuigd, dat de consument meer aankopen zal 
verrichten dan alleen het bedrag van de waardebon en het zo omzet kan genereren voor de ondernemer.

https://www.luckycodes.nl/groosman


SPIN & WIN – VERSIE FACEBOOK ACTIE
onderdelen & kosten

Spin & Win Facebookactie

Omschrijving

Concept, website, actiemechanisme

Vormgeving website en email

Invoeren prijzenlijsten

Contact mbt prijzen inkopen (bij ca. 20  ondernemers)

Contact fashionondernemers ivm private shopping concept

Contact Social Media bureau

Totaal ex btw € 4.625

Prijzengeld - te bepalen in overleg met opdrachtgever exclusief

Add budget Facebook - idem exclusief



GOED AAN SPIN & WIN – facebook versie

✓Omzet bevorderen door waardebonnen als prijs weg te geven, welke 
bij de ondernemers worden ingeleverd, nu of later.

✓Vermaak middels gokje wagen.

✓Onder de aandacht blijven en daardoor je engagement op de sociale 
kanalen onderhouden.

✓Emailadressen verzamelen.



VOUCHER 

VERSIE



SPIN & WIN 
VOUCHER VERSIE

Ondernemers zijn nog steeds blij dat er klanten komen in de winkel. Het mag niet in groten getale, maar het kan en mag! 

Dus waarom deze klanten ook niet gaan belonen voor hun fysieke winkelbezoek? 

Doorgaans zet je een loyalty actie in voor een periode van maximaal 4 weken en koppel je dat met een uitgebreide communicatie 

campagne om zo klantentrouw en omzetbevordering te creëren in de campagne periode.  Dát doen we dus nu niet! Deze actie is 

bedoeld als beloning met een kans op een cadeaubon van onze eigen ondernemers. Ook diegenen die nu dicht zijn. De actie 

zetten we in voor een flexibele periode, zo lang de Nederlandse versie LockDown aan de orde is.

Welke communicatiemiddelen zetten we wel in?

• de voucher zelf, 

• een op maat gemaakte toonbankdisplay waarin de vouchers staan

• persoonlijke mondelinge toelichting van onze ondernemers zelf

• speciale actie website

• deze middelen worden in de kleuren van de huisstijl van het winkelcentrum opgemaakt inclusief vermelding van het logo.

Hoe werkt de actie? 

• Bij een aankoop van een minimaal bedrag van 10 euro, mag de klant een voucher met unieke code meenemen.

• Consument gaat naar de speciale actiewebsite met het verzoek om slechts het e-mailadres in te vullen en akkoord te gaan met 

de speciale actie en privacy voorwaarden. 

• Nadat men de gegevens heeft ingevuld, mag men een digitale draai aan het rad geven. Even wachten en de klant ziet direct of 

men prijs heeft.

• De klant kan zoveel keer meedoen als dat men vouchers heeft met unieke codes.

• Heb je prijs dan krijg je een email namens het winkelcentrum met daarin vermeld welke prijs van welke ondernemer je hebt 

gewonnen.

• Het systeem wordt zo ingesteld dat alle prijzen ook worden weggegeven / gewonnen. 

Voorbeeld: toonbankdisplay A5 met

A6 vouchers 



SPIN & WIN 
VOUCHER VERSIE

• WF zal naast het regelen van deze actie zelf, ook de prijzen inkopen bij ondernemers in het winkelcentrum. Wij zullen slechts waardebonnen en 
géén producten inkopen, zodat we niemand kunnen verplichten om naar het winkelcentrum te komen om een bederfbaar product op tijd op te 
halen.

• Wij zorgen er ook voor dat de actiematerialen op een nette, volgens de RIVM richtlijnen, wijze worden uitgedeeld bij alle winkels die open zijn. De 
vouchers worden ook bij de supermarkten afgeleverd, daar waar mogelijk. Vooralsnog is het alleen de Albert Heijn die geen actiematerialen meer 
uitdeelt.

• De gewonnen waardebon kan de consument op een zelf gewenst moment, in ieder geval t/m 31 december 2020, besteden bij de winkels. 
Waardebonnen zijn alleen fysiek in te leveren bij de desbetreffende winkel. Om die reden adviseren wij om een ruime inleverperiode te hanteren, 
zodat mensen die nu niet willen, alsnog later de cadeaubon kunnen inwisselen.

• De actie wordt voor een flexibele periode ingezet, zonder een einddatum en afhankelijk van de maatregelen van de overheid. Mocht de periode 
langer duren dan verwacht, dan is het bestellen van extra vouchers de enige actie die genomen moet worden. Wij adviseren daarom een budget 
van 500 euro onvoorzien hiervoor te reserveren.

TIP VOOR DE FASHION ONDERNEMERS

Wij zullen de fashion ondernemers, daar waar mogelijk, adviseren om de waardebon die wij bij hen inkopen, te koppelen aan een private 
shopping sessie IN de winkel. Wij zullen de winnaars van deze prijs koppelen aan de betreffende fashion ondernemer. Deze ontvangt de e-
mailadressen van de winnaars zodat zij hen persoonlijk kunnen benaderen en een afspraak hiervoor kunnen maken. De private shopping 
sessie betekent 1 op 1 contact, dus niet meer mensen in de winkel. De consument kan dan meteen zijn waardebon inleveren en wij zijn 
ervan overtuigd, dat de consument meer aankopen zal verrichten dan alleen het bedrag van de waardebon en het zo omzet kan genereren 
voor de ondernemer.

TIP VOOR DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS DIE ONLINE VERKOPEN VERSTUREN

Deze ondernemers kunnen de voucher toevoegen bij de aankopen van de klant.



SPIN & WIN - VERSIE VOUCHER ACTIE
ONDERDELEN & KOSTEN

Spin & Win voucher versie

Omschrijving

Concept, website, actiemechanisme

Vormgeving website en kaartjes en email

Invoering prijzenlijsten

Drukwerk 100.000 vouchers - fc A6

Kartonnen toonbankdisplays voor vouchers tot 75 st- fc A5

Bezorgdienst uitdelen vouchers en toonbankdisplays

Contact mbt prijzen inkopen (bij ca. 20  ondernemers)

Contact fashionondernemers ivm private shopping concept

Contact Social Media bureau

Totaal ex btw € 6.975

Prijzengeld - te bepalen in overleg met opdrachtgever exclusief



GOED AAN SPIN & WIN VOUCHER ACTIE

✓De klant die nog steeds zijn aankopen fysiek doet belonen!

✓Langere periode inzetbaar en flexibel om zo actueel mogelijk deze 
actie te laten lopen tot de ‘normale’ situatie weer aan de orde is.

✓Omzet bevorderen door waardebonnen als prijs weg te geven, welke 
bij de ondernemers worden ingeleverd, nu of later.

✓Vermaak middels gokje wagen.

✓Onder de aandacht blijven en daardoor je engagement op de sociale 
kanalen onderhouden.

✓We maken gebruiken van de grote traffic van de supermarkten om 
onze zelfstandige ondernemers onder de aandacht te houden.

✓Emailadressen verzamelen.



SHOP, 

SUPPORT 

& WIN!

VOUCHER 

ACTIE 



SHOP, SUPPORT & WIN 
VOUCHER VERSIE

Ondernemers zijn nog steeds blij dat er klanten komen in de winkel. Het mag niet in grote getale, 

maar het kan én mag! 

Dus waarom deze klanten ook niet gaan belonen voor hun fysieke winkelbezoek? 

Doorgaans zet je een loyalty actie in voor een periode van maximaal 4 weken en koppel je dat met een uitgebreide 

communicatie campagne om zo klantentrouw en omzetbevordering te creëren in de campagne periode.  Dát doen we 

dus nu niet! Deze actie is gebaseerd op onze Shop, surf & Win actie en is bedoeld als beloning met een kans op een 

cadeaubon van onze eigen ondernemers. Ook diegenen die nu dicht zijn. De actie zetten we in voor een flexibele 

periode, zo lang de Nederlandse versie LockDown aan de orde is.

Welke communicatiemiddelen zetten we wel in?

• de voucher zelf 

• een op maat gemaakte toonbankdisplay waarin de vouchers staan

• persoonlijke mondelinge toelichting van onze ondernemers zelf

• speciale actie website

• deze middelen worden in de kleuren van de huisstijl van het winkelcentrum opgemaakt inclusief vermelding van het 

logo.

Hoe werkt de actie? 

• Bij een aankoop van een minimaal bedrag van 10 euro, mag de klant een voucher met unieke code meenemen.

• Consument gaat naar de speciale actiewebsite met het verzoek om slechts het e-mailadres in te vullen en moet 

akkoord gaan met de speciale actie en privacy voorwaarden.

• Nadat men de gegevens heeft ingevuld, vult men de unieke actiecode in en de klant ziet direct of men prijs heeft.

• De klant kan zoveel keer meedoen als dat men vouchers heeft met unieke codes.

• Heb je prijs dan krijg je een email namens het winkelcentrum met daarin vermeld welke prijs van welke ondernemer je 

hebt gewonnen.

• Het systeem wordt zo ingesteld dat alle prijzen ook worden weggegeven / gewonnen. 

Voorbeeld: toonbankdisplay A5 met

A6 vouchers 



SHOP, SUPPORT & WIN – VOUCHER ACTIE
ONDERDELEN & KOSTEN

Shop, Support & Win

Omschrijving

Concept, website en actiemechanisme

Vormgeving website, vouchers en emailberichten

Invoering prijzenlijsten

Drukwerk 20.000 vouchers - fc A6

Kartonnen toonbankdisplays voor vouchers 50 st- fc A5

Bezorgdienst uitdelen vouchers en toonbankdisplays

Contact ondernemers mbt prijzen inkopen (ca. 20 ondernemers)

Contact Social Media bureau

Totaal ex btw € 4.550

Prijzengeld en addbudget te bepalen in overleg met opdrachtgever exclusief

Deze actie kan worden aangepast in aantallen.



SHOP, SUPPORT & WIN 

• WF zal naast het regelen van deze actie zelf, ook de prijzen inkopen bij ondernemers in het winkelcentrum. Wij zullen slechts waardebonnen en 
géén producten inkopen, zodat we niemand  verplichten om naar het winkelcentrum te komen om een bederfbaar product op tijd op te halen.

• Wij zorgen er ook voor dat de actiematerialen op een nette, volgens de RIVM richtlijnen, wijze worden uitgedeeld bij alle winkels die open zijn. De 
vouchers worden ook bij de supermarkten afgeleverd, daar waar mogelijk. 

• De gewonnen waardebon kan de consument op een zelf gewenst moment, in ieder geval t/m 31 december 2020, besteden bij de winkels. 
Waardebonnen zijn alleen fysiek in te leveren bij de desbetreffende winkel. Om die reden adviseren wij om een ruime inleverperiode te hanteren, 
zodat mensen die nu niet willen, alsnog later de cadeaubon kunnen inwisselen.

• De actie wordt voor een flexibele periode ingezet, zonder een einddatum en afhankelijk van de maatregelen van de overheid. Mocht de periode 
langer duren dan verwacht, dan is het bestellen van extra vouchers de enige actie die genomen moet worden. Wij adviseren daarom een budget 
van 500 euro onvoorzien hiervoor te reserveren.

TIP VOOR DE FASHION ONDERNEMERS

Wij zullen de fashion ondernemers, daar waar mogelijk, adviseren om de waardebon die wij bij hen inkopen, te koppelen aan een private 
shopping sessie IN de winkel. Wij zullen de winnaars van deze prijs koppelen aan de betreffende fashion ondernemer. Deze ontvangt de 
namen en e-mailadressen van de winnaars zodat zij hen persoonlijk kunnen benaderen en een afspraak hiervoor kunnen maken. De 
private shopping sessie betekent 1 op 1 contact, dus niet meer mensen in de winkel. De consument kan dan meteen zijn waardebon 
inleveren en wij zijn ervan overtuigd, dat de consument meer aankopen zal verrichten dan alleen het bedrag van de waardebon en het zo 
omzet kan genereren voor de ondernemer.

TIP VOOR DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS DIE ONLINE VERKOPEN VERSTUREN

Deze ondernemers kunnen de voucher toevoegen bij de aankopen van de klant.



GOED AAN SHOP, SUPPORT & WIN

✓De klant die nog steeds zijn aankopen fysiek doet in de winkels   
belonen!

✓Langere periode inzetbaar en flexibel om zo actueel mogelijk deze 
actie te laten lopen tot de ‘normale’ situatie weer aan de orde is.

✓Omzet bevorderen door waardebonnen als prijs weg te geven, welke 
bij de ondernemers worden ingeleverd, nu of later. Met de 
verwachting dat de winnaar meer spendeert dan alleen de waardebon.

✓Onder de aandacht blijven en daardoor je engagement van de social
kanaal onderhouden.

✓We maken gebruiken van de grote traffic van de supermarkten om onze 
zelfstandige ondernemers onder de aandacht te houden.

✓Emailadressen verzamelen.



WF makes & takes it personal!

Wij beseffen dat wij allemaal in bizarre tijden zitten. Moeilijke tijden waar iedere ondernemer probeert te overleven. 
Wij doen dit door onze creatieve geest te combineren met onze grote ervaring van promotie in winkelcentra en zo te komen tot acties die ‘onze’ 
ondernemers zakelijk ondersteunen en hen minimaal mentaal het gevoel geven dat zij er echt niet alleen voor staan.

Bovendien zijn wij ervan overtuigd dat juist in deze moeilijke tijden het belangrijk is om de branding van winkelcentra op peil te houden en onder de 
aandacht te blijven komen van de consument, want ‘uit het oog, uit het hart!’ en heropstarten is vele malen moeilijker.

Verder de melding dat deze acties tot stand komen door onze eigen zakelijke partners te koppelen aan de uitvoering van de acties en zo iedereen een 
stukje omzet te gunnen. Eigenlijk zoals wij het altijd doen.

Dan komen we op het officiële deel dat er eigenlijk niets uit dit plan mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, openbaar worden gemaakt in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door foto kopieën, opnamen of enige andere manier 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WF Communicatie BV te ’s-Hertogenbosch.

Dit deel vullen wij aan met onze persoonlijke noot dat wij weten dat in de huidige copy/paste maatschappij van het bovenstaande, naar eigen ervaring, 
weinig wordt aangetrokken en ook wij laten ons inspireren door anderen.
En daarom het vriendelijke & morele verzoek om deze acties, die wij inmiddels kant en klaar voor u hebben uitgewerkt, niet te laten copy/pasten en juist 
met ons de samenwerking aan te gaan. Bedankt alvast!

Stay safe & take care!
Anne, Marie-Louise, Rispa, Kim & Manuela

Wij hebben beelden gebruikt in deze presentatie die soms wel, soms niet auteursrechtelijk zijn beschermd en we moeten daarom aangeven dat wij deze beelden enkel en alleen voor 
onze interne presentaties gebruiken en wij dus niet willen dat deze beelden op een andere commerciële manier worden gebruikt. Wij nemen in ieder geval hier geen 
verantwoordelijkheid voor. 



#ACTIENU

#INHETOOGINHETHART

#KEEPONMOVING

#NEVERGIVEUP

#WFTAKESCAREOFYOU


