NIEUW!

d
l
e
g
e
n
i
l
n
o

!
n
e
l
e
m
a
z
in
snel
n
e
ig
d
u
o
v
n
Ee
hop.
s
b
e
w
n
e
ig
via je e

baltusfundraising.nl
baltusfundraising.be

Voordelen
• Niet met geld over straat:
afrekenen via Ideal/MisterCash
• Gepersonaliseerde webshop
met uw logo en tekst!
• Groot bereik dankzij e-mail,
facebook en twitter
• Motivatie bij jongeren groter
dankzij social media

Maak de actie persoonlijk!
Als u de actie start kunt u het doel invullen en
tevens uw logo uploaden. Zo krijgt de webshop
het uiterlijk van uw school of vereniging. Hiermee
creërt u nog meer vertrouwen bij uw ‘klanten’.

De actie valt en staat
bij het enthousiasme.

Uw verkopen
elk moment inzichtelijk.

Uw leden/leerlingen krijgen aan het
begin van de actie een uitnodiging
met een link naar de webshop die zij
eenvoudig kunnen delen via e-mail
en social media. Halverwege de actie
ontvangen zij een herinneringsmail
en vlak voor het einde nog een email
die de stand van de actie laat zien en
hen activeert om de link nogmaals
door te sturen naar hun vrienden en
familie.

Op uw beheerpagina in de webshop heeft
u een duidelijk overzicht van de verkopen.
Ook ziet u eenvoudig wat de actie u op dat
moment al opgeleverd heeft!
U kunt zelfs een actueel digitaal overzicht
in de aula/kantine ophangen om het succes van uw actie te delen!

Actie 1
GELIJK OP DE POST

wij regelen alles

20% winst

Nodig uw leden/
leerlingen uit om de
webshop te delen
via e-mail of social
media met hun
familie en vrienden.
Zij kunnen fleurige
producten in de
webshop bestellen
en rekenen af via
IDeal/MisterCash.

Op uw beheerpagina
kunt u elk moment
zien wat er verkocht
is!

Actie 2
ZELF BEZORGEN
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Wij sturen de
bestellingen direct
aan uw klanten, daar
hoeft u zelf niets
voor te doen! Wij
verwerken dagelijks
de bestelling en
zorgen dat deze
binnen 5 werkdagen
verstuurd is!
Bezorging is mogelijk
in Nederland, België
en Duitsland
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Meld uw school of vereniging aan via onze website. U ontvangt binnen 1 dag een link naar uw eigen webshop!
Deze wordt gepersonaliseerd met uw eigen logo en teksten!

Na afloop van
de actieperiode
wordt uw webshop
automatisch
gesloten. Baltus
zorgt dat het geld
dat jullie ingezameld
hebben binnen
14 dagen op jullie
rekening staat.

jullie bezorgen zelf
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Uw opbrengst:
Bij deze actie
is 20% van de
opbrengst de winst
voor uw school of
vereniging!
Uw ‘klanten’ betalen
€ 5,95 verzendkosten
per bestelling. Bij een
bestelling vanaf € 25,- is
de verzending gratis.

30% winst

Nodig uw leden/
leerlingen uit om de
webshop te delen
via e-mail of social
media met hun
familie en vrienden.
Zij kunnen fleurige
producten in de
webshop bestellen
en rekenen af via
IDeal/MisterCash.

Op uw beheerpagina
kunt u elk moment
zien wat er verkocht
is!

3

De bestellingen
komen bij Baltus
binnen aan het
einde van de actie.
Baltus stuurt de
totaalbestelling
binnen 10 dagen aan
uw organisatie.
U zorgt ervoor dat
alle ‘verkopers’ de
juiste producten
rond brengen bij hun
familie en vrienden.
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Meld uw school of vereniging aan via onze website. U ontvangt binnen 1 dag een link naar uw eigen webshop!
Deze wordt gepersonaliseerd met uw eigen logo en teksten!

Na afloop van
de actieperiode
wordt uw webshop
automatisch
gesloten. Baltus
zorgt dat het geld
dat jullie ingezameld
hebben binnen
14 dagen op jullie
rekening staat.
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Uw opbrengst:
Bij deze actie
is 30% van de
opbrengst de winst
voor uw school of
vereniging!
Baltus vraagt een
eenmalige bijdrage in de
verzendkosten van
€ 17,50 in Nederland en
€ 25,00 in België.

baltusfundraising.nl
baltusfundraising.be

Start uw actie
vandaag!
NL +31 (0)578 - 57 99 99

Succesvolle acties

BE +32 (0)477 – 664 558

VV Oosterlittens
€ 10.500,-

€ 3.150,-

“ Een actie heeft het meeste succes als er een
aantrekkelijk doel wordt gekozen.
Wij kiezen meestal trainingsmateriaal. ”

Basisschool De Stokland
€ 5.800,-

€ 1.750,-

“ De bloembollenactie was een mega succes en boven ieders verwachting! Een echte aanrader voor
alle verenigingen en scholen. ”

Basisschool Maurice Rose
€ 9.950,-

€ 2.975,-

“ Met de bloembollenactie konden wij onze plannen
rondom het schoolkamp geheel realiseren en
daarna was er zelfs nog geld over! ”

St. Vrienden van Mikondo
€ 4.400,-

€ 1.325,-

“ Wat bij het organiseren van een actie met Baltus

Fundraising vooral leuk is, is dat je met een kleine
groep in korte tijd veel voor elkaar kunt krijgen.”

Baltus Fundraising
Nederland

België

Kanaalweg 83

Drie Koningenweg 89

8171 LS Vaassen

8310 Sint Kruis

T +31 (0)578 57 99 99

T +32 (0)477 – 664558

E info@baltusfundraising.nl

E info@baltusfundraising.be

