
Actieperiode:  t/m   
We willen graag de volgende actie inzetten:  Rad van Fortuin   Scan & win   Tombola   Fruitmachine

Ontwerp 
	We	willen	een	bestaande	actie	inzetten.	[ www.interactiekast.nl ]	 n.l.:	  
 We willen een voorstel van een concept voor de actie. Omschrijving:  
 We willen zelf een actie aanleveren en nemen hierover contact met jullie op.

Klanten krijgen een voucher bij  
 een minimum aankoop bedrag n.l.:  
 besteding van elke € xx,- n.l.:  
	 aankoop	van	specifieke	producten	 n.l.:	

Te winnen prijzen 
N.b. Je kunt het soort of aantal prijzen ten alle tijden aan laten passen, ook als de actie al loopt.

 x   x   x  
 x   x   x 

 We willen meer prijzen weggeven.  We sturen deze mee.   We mailen deze later. 
 We leveren beeldmateriaal van de prijzen aan.  We sturen deze mee.   We mailen deze later.

Promotie- en informatiemateriaal 
 We willen een campagne rondom deze actie en hebben daarvoor drukwerk en/of promotiemateriaal nodig. 

 n.l.:  
 We willen een aankondiging op narrowcastingschermen vanaf  dagen voor start actie.

Vouchers 
  We willen de standaard vouchers bestellen. Aantal = 2x 10.000: 

 € 50,- per 10.000. Geschatte omzet over actieperiode gedeeld door het bedrag waarbij een voucher wordt uitgegeven.

  We willen een eigen ontwerp voucher. Aantal = 2x 10.000:  
 We leveren deze zelf aan.  We willen graag dat UW-S een ontwerp maakt

 Enkelzijdig full color (€ 90,- per 10.000) of dubbelzijdig, full color (€ 120,- per 10.000).  
 Het ontwerp dient 3 weken van te voren aangeleverd te worden. 

Bestickering voor de interactiekast 
 We willen de standaard sticker in de stijl van onze winkelformule. 
 We willen een uniek ontwerp voor de sticker op de interactiekast. Ik stuur eventueel beschikbaar beeldmateriaal mee. 

 Hierbij een korte beschrijving van hoe wij de actie eruit zouden willen laten zien:  
  
  We leveren beschikbaar beeldmateriaal aan.

Overige vragen 
We hebben een interactie kast: Type 1  Type2  

 Er is een stroom- en data-aansluiting aanwezig op de plek waar de interactiekast komt te staan 

Winactie op de Interactiekast
Om dit formulier digitaal in te vullen heb je Adobe Acrobat reader nodig. 
Dat kan je gratis downloaden via get.adobe.com/nl/reader.

Vakje (  ) : graag aanvinken als het voor jou van toepassing is.

Type 1
Maatwerk sticker op behuizing

23,7 inch touchscreen
Stootvaste stalen behuizing

Barcode scanner 
Ingebouwde afvalbak voor vouchers

Gestabiliseerde voet

Type 2
Maatwerk sticker op behuizing
23,7 inch touchscreen
Stootvaste stalen behuizing
Barcode scanner 
Gestabiliseerde voet

Beleef uw winkel

https://www.interactiekast.nl
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