Ondersteun onze campagne door het verkopen van onze originele
wenskaarten. In deze handleiding vind je alle praktische informatie
die je nodig hebt om je verkoopactie te organiseren.

De prijs van een set kaarten is 10 euro.
De kaarten zitten verpakt in een mooi
geschenkdoosje en elke kaart heeft een
bijbehorende envelop.

Je kan op je eentje de kaarten verkopen aan je vrienden, op je werk of op straat, maar
even goed kan je met een team op pad gaan. Een goede tip: werk samen met andere
plaatselijke verenigingen zoals de jeugdbeweging, de school of zelfs bedrijven bij jou
in de buurt.

Je kan je wenskaartenverkoop op verschillende manieren aanpakken.

Ga rond van deur tot deur en breng zo de kaartjes aan de man. Op deze manier bereik
je ook mensen die anders Broederlijk Delen niet zouden steunen, maar nu toch bereid
zijn om wenskaarten te kopen.

Zet een standje op tijdens een activiteit van je vereniging of groep, aan de schoolpoort,
op de markt,…
OPGELET! Broederlijk Delen heeft een vergunning voor het verkopen van
wenskaarten door onze vrijwilligers.

Wil je een verkoopstand op een openbare plaats organiseren? Dan heb je een
bijkomende toelating nodig van het gemeentebestuur. Op onze website vind je een
voorbeeldbrief. Je kan ook een verkoop organiseren aan de ingang van je plaatselijk
Colruyt. Je vindt de toelating daarvoor op onze website. Maak duidelijke afspraken
met de lokale winkelverantwoordelijke.
Denk na over een plan B: wat gaan jullie doen als de verkoop niet loopt als gepland?
Het kan handig zijn om een extra verkoopmoment in het achterhoofd te houden in
geval van nood.

Zie je het niet zitten om een voorraad kaarten in te slaan? Dan kun je op bestelling
werken. Via de bestelflyer geven mensen hun bestelling aan jou door tegen een
bepaalde datum. Eenmaal je alle bestellingen ontvangen hebt, bestel je de correcte
hoeveelheid wenskaartensets via onze webwinkel. Je krijgt alle sets bij jou thuis
geleverd. Bekijk dan of je de kaarten zelf rondbrengt of laat afhalen.

Bestel je wenskaarten via onze webwinkel:
1. Voeg het gewenste aantal wenskaarten toe aan je winkelmandje;
2. Ga naar je winkelmandje;
3. Bevestig je keuze;
4. Vul je persoonlijke gegevens in;
5. Je ontvangt een bevestigingsmail.
De wenskaarten worden geleverd bij jou thuis. Reken op een week levertijd. Bij de
levering van je wenskaarten ontvang je een factuur. Die betaal je achteraf met de
opbrengst van je actie.
Maak een realistische, maar ambitieuze inschatting van het aantal kaarten dat je kunt
verkopen. Maak je verkoopactie op voorhand bekend. Op onze website vind je een
handige invulaffiche terug.

Maak duidelijk dat je wenskaarten verkoopt ten voordele van Broederlijk Delen.
Gebruik onze actiehesjes of naamkaartjes, of hang een Broederlijk Delen-vlag op aan
je standje. Heb je extra campagnemateriaal (vlaggen, folders, affiches) nodig? Neem
zeker een kijkje in onze webwinkel (http://www.broederlijkdelen.be/bestellen).
Hebben mensen vragen of opmerkingen over onze campagne? Verwijs hen door naar
onze campagnekrant of online campagnepagina.

Hopelijk loopt de verkoop vlot en vliegen de wenskaarten de deur uit. Na je actie
betaal je de factuur die je hebt ontvangen bij je bestelling.
Heb je niet alles verkocht gekregen? Neem dan contact op met je regionale
medewerker.
En dan is het tijd om jezelf en het verkoopteam in de bloemetjes te zetten. Hartelijk
dank!

Je kan steeds terecht bij onze regionale medewerkers.
Regio Antwerpen
els.verheyen@broederlijkdelen.be
03.217.24.95
Regio Oost-Vlaanderen
sari.stoops@broederlijkdelen.be
09.269.23.44
Regio Vlaams-Brabant / Mechelen / Brussel
anke.deneef@broederlijkdelen.be
015.29.84.14

Regio Limburg
tine.quintiens@broederlijkdelen.be
011.24.90.24
Regio West-Vlaanderen
an.maes@broederlijkdelen.be
051.26.08.02

