
WIE ZIJN WIJ?

WAAROM MIJNINKOPER?

Het team van Mijninkoper maakt zich dagelijks sterk om uw 

leden, abonnees, klanten of medewerkers optimaal te laten 

profiteren van unieke, aansprekende voordelen met uw 

eigen loyaliteitsprogramma. Een uitstekend middel om 

meerwaarde te bieden en de relatie te versterken. 

Wij ontzorgen uw organisatie hierin compleet. Van inkoop 

en een online verkoopplatform in eigen look & feel tot een 

mediacampagne en een klantenservice uit naam van uw 

organisatie. 

We bieden u diverse online oplossingen. Volledig white 

label met een design dat aansluit op uw eigen huisstijl. 

Van een actiesite voor een kortlopende loyaliteitspromotie 

tot een compleet online platform voor een structureel 

loyaliteitsprogramma.  Zonder investering! 

Persoonlijk, duurzaam en transparant zijn de kernwaarden 

die symbool staan voor de proposities, onze medewerkers en 

de service die we bieden. Op deze wijze gaan we ook met uw 

organisatie graag een langdurig partnership aan. 

3		Uw organisatie volledig ontzorgd
3	Compleet loyaliteitsprogramma
3	Unieke, aansprekende proposities
3	Online platform in eigen look & feel 

3	Geen investering, transparant verdienmodel 
3	Klantenservice uit naam van uw organisatie
3	Jarenlange expertise binnen alle disciplines
3	Sterke referenties met langdurige partnerships

Mijninkoper is succesvol partner van diverse (senioren)bonden en pensioenverenigingen  
waarvoor we een structureel ledenvoordeelplatform verzorgen. 

Bijvoorbeeld www.onsledenvoordeel.nl voor KBO-Brabant.

mijninkoper.nli

UW LOYALITEITSPROGRAMMA, COMPLEET ONTZORGD



WAT VOOR AANBOD?

       0 8 5 - 4 8  6 3 3  6 6
       info@mijninkoper.nl
       www.mijninkoper.nl

 Energie

3			Stroom en gas kopen we zelf in 
3			Inkoopvoordeel is voor uw klant
3			Permanente besparing, niet voor 1 jaar
3			Meer duurzame voordelen
3			Zonnepanelen, LED-lampen en HR CV-ketels 

 Gezondheid

3			Voordeel op hometrainers en fitnessapparaten
3			Stappentellers, bloeddrukmeters en weegschalen 
3			Korting bij een online apotheek 

 Veiligheid

3			In en om het huis
3			Persoonlijke veiligheid 
3			Alarm- en bewakingssystemen
3			Brandpreventie

 E-bikes

3			Officieel dealer van enkele topmerken 
3			Thuis afleveren, rijklaar maken en instructie
3			Extra opties zoals gratis servicebeurt
3			Goedkope verzekering 
3			Testdagen organiseren

 Ontspanning

3			Voordelige hotelovernachtingen met gratis ontbijt
3			Geheel verzorgde, unieke dagjes uit
3			Korting op puzzels, spellen en dvd’s

 Telefonie

3			Voordelig mobiel bellen
3			Hoge besparingen op belkosten
3			Korting op smartphones en accessoires
3			Vele extra’s en trainingen

Mijninkoper beschikt over jarenlange inkoopexpertise en een breed internationaal netwerk. Dit vertaalt zich in een gevarieerd en 

aansprekend aanbod van producten en diensten. De proposities bieden uniek voordeel in de  vorm van prijs, kwaliteit en/

of service.  Naast deze standaard voordelen verzorgen we graag ook een inkooptraject op maat of een collectieve inkoopactie.

Wilt u meer weten over onze diensten en de mogelijkheden voor uw organisatie? 
Neem contact met ons op voor een presentatie of demo. 

mijninkoper.nli


