
Ook dit jaar organiseren we een leuke aktie voor de consumenten die in Aalburg komen shoppen. U 
als ondernemer kunt weer meedoen met deze feestelijke einde jaars aktie.

Hoe werkt het?

Thema is Shop en Win tijdens de feestelijke eindejaarsaktie.

U kunt tussen 20 november en 16 december  kanskaarten meegeven aan de consumenten , met deze 
kanskaarten dingen ze mee naar grote geldbedragen met als hoofdprijs 400.00 euro. De geldprijzen 
worden uitgekeerd in waardebonnen die weer te besteden zijn bij de deelnemende winkeliers. 
Trekking 21 December.

In de deelnemende winkels komen mooie opvallende zuilen te staan waarin de consumenten hun 
kanskaart kunnen inleveren. Door deze zuilen zal de aktie nog meer attentiewaarde krijgen in uw 
winkel.

Om de aktie betaalbaar te maken, hebben we de volgende opzet gemaakt.

We hebben 3 startpakketten:

500 kanskaarten voor 50.00 euro
1000 kanskaarten voor 75.00 euro
1500 kanskaarten voor 100.00 euro

Nieuw dit jaar is dat alle deelnemende ondernemers zelf ook prijzen of waardebonnen beschikbaar 
kunnen stellen voor de klanten die bij hun een kanskaart inleveren. 

Iedere winkelier is vrij in wat hij beschikbaar wil stellen om weg te geven.

Uw klanten worden dan nog een keer extra in het zonnetje gezet, omdat de extra prijzen worden 
uitgereikt in uw winkel. Het kontakt zorgt ervoor dat al deze foto s van iedere deelnemende winkel 
op een feestelijke pagina komen te staan in de krant. 
Het kan dus voorkomen dat de klant een prijs wint in de winkel en ook nog de hoofdprijs of 1 van de 
andere geld prijzen.

Hoe meer prijzen we als winkeliers bij elkaar kunnen krijgen hoe interessanter de feestelijke eindejaars 
aktie wordt.
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U geeft een kanskaart mee bij een minimale besteding van 10.00 euro. Natuurlijk bent  u vrij om meer 
kanskaarten mee te geven

Doet u mee ?  met Shop en Win
U kunt als ondernemer meedoen door een mail te sturen naar info@ov-aalburg.nl  geef door welk 
startpakket u wilt ontvangen en welke prijzen/waardebonnen u beschikbaar wilt stellen. Wij zullen 
deze extra prijzen zoveel mogelijk onder de aandacht brengen.

Laat deze kans niet onbenut om als ondernemer uw klanten in de drukke maanden van het jaar te 
laten zien dat het loont om te shoppen in Aalburg

Inschrijven tot en met 26 Oktober.

Indien u denkt meer kanskaarten nodig te hebben dan kunt u contact opnemen met Miranda de Waal 
06-43829436 van de Commissie Eindejaars aktie

Feestelijke eindejaars aktie




