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HALLO 
ONDERNEMER!
BEN JIJ ER KLAAR VOOR OM AL ONZE LEDEN & FANS 
ÉN HUN FAMILIE EN VRIENDEN TE VERWELKOMEN?



SCOOR VOOR JE CLUB 
HELPT ONDERNEMERS 
STRUCTUREEL AAN OMZET
Maatschappelijke organisaties, sportverenigingen en 
goede doelen mobiliseren al hun leden, fans, familie en 
vrienden om aankopen te doen bij lokale Scoor voor je 
Club Partners. Als ondernemer profiteer jij van de extra 
omzet en bepaal je helemaal zelf welke vergoeding jij 
je betalende klanten geeft. Zo sparen jouw klanten voor 
hun favoriete 'clubs' én voor zichzelf.

Scoor voor je Club is dé manier voor ondernemers om 
‘koop lokaal’ te stimuleren en hun klanten te laten 
kiezen aan welke maatschappelijke organisaties, 
sportverenigingen en goede doelen zij structureel willen 
bijdragen voor een gezonder en gelukkiger Nederland!

Voor winkelketens betekent Scoor voor je Club dat zij 
nationaal de regie kunnen nemen over het organiseren 
van hun lokale betrokkenheid.

HOE HET WERKT

DIT MAAKT SCOOR VOOR JE CLUB UNIEK

De Digitale Clubkaart
Consumenten kiezen op 
scoorvoorjeclub.nl voor 
welke 'clubs' ze willen 
sparen door Digitale 

Clubkaarten te activeren.

De Spaarpotten
De Digitale Clubkaart 

bevat een Club Spaarpot 
en een Persoonlijke 

Spaarpot.

Koop en spaar
Deelnemers koppelen de 

spaarpotten veilig aan 
hun betaalrekening. 

Sparen gaat hierdoor 
compleet automatisch als 

er gepind wordt voor 
een aankoop.

Besteden maar!
Deelnemers komen 

graag bij jou besteden 
omdat jij hen beloont met 
een bijdrage in de Club 

Spaarpot en in hun 
Persoonlijke Spaarpot.

Overzicht
Aan het eind van elke 
maand ontvang je een 
gedetailleerd overzicht 

en zie je wat deelnemers 
hebben besteed en wat 

jij hebt bijgedragen.

Zeg JA tegen alle clubs
Niet meer na hoeven 
denken over welke 

'clubs' je steunt. Jouw 
klanten maken zelf de 

keuze. Een win-win-win!

Bepaal zelf je bijdrage
De grote groep leden, 

fans, familie en vrienden, 
gunt jou de omzet. Je 

doet alleen een bijdrage 
over gerealiseerde omzet.

Gemak
Doe vandaag nog mee! 

Gemakkelijk, zonder 
technische inspanningen, 

extra apparatuur en 
kassakoppelingen.

Herhaalbezoek
Vraag naar de 

mogelijkheden voor 
extra vouchers of 

spaarpunten om herhaal-
bezoek te stimuleren.

Relevant adverteren
Gebruik de Digitale 
Clubkaarten om je 

doelgroep AVG-proof en 
met respect voor hun 
privacy te bereiken.

MELD JOUW ONDERNEMING AAN scoorvoorjeclub.nl/ondernemers 
Meer info: cindy@scoorvoorjeclub.nl

KOOP LOKAAL, STEUN JE FAVORIETE CLUBS EN SPAAR VOOR JEZELF!
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