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Verjaardag - Coupon

Versie 1

Hoera! Er is eentje jarig!

Wij zijn misschien niet een van de eersten om je een gelukkige verjaardag te wensen,
maar daarom is onze ‘hoera’ voor jou niet minder gemeend.

Vandaag vieren we jou… ook bij [insert shop name]!

En om deze dag nog specialer te maken, krijg je van ons een gepersonaliseerde
coupon.

Vergeet hem zeker niet te activeren en te gebruiken in onze winkel.

[Insert coupon]

Het hele team wenst jou een spetterende verjaardag toe en we zien je graag snel
terug.

Tot gauw!



Verjaardag - Coupon

Versie 2

Een verjaardag vier je nooit alleen!

Daarom zijn wij er als de kippen bij om je een gelukkige verjaardag te wensen. Maak
er een fantastische dag van en leg jezelf extra in de watten.

Maar wacht, wij kunnen je daarmee alvast een handje helpen.

Om jouw speciale dag nog beter te maken, krijg je ook van ons een leuk cadeautje.
Met bijgevoegde coupon zetten wij je extra in de kijker. Maak er zeker gebruik van in
onze winkel.

[Insert coupon]

Vanwege het hele team, een fijne verjaardag!

Tot snel!

[Insert optional message]



Verjaardag - coupon

Versie 3

Maak deze dag onvergetelijk!

Een verjaardag vier je maar één keer per jaar. En alsof die reden nog niet genoeg is
om je extra te verwennen, heeft ons team nog een leuk extraatje voor je bedacht.

Je krijgt van ons bijgevoegde coupon voor jouw verjaardag. Want dat verdien je!

Neem rustig je tijd om deze op te nemen. Dat moet vandaag niet, hoor. Je hebt op
deze dag ongetwijfeld andere plannen :-)

[Insert coupon]

Wij wensen je nog een leuke dag en zien elkaar graag snel terug.

Veel plezier, jarige!

[Insert optional message]



Verjaardag - Korting

Versie 4

Elke verjaardag start met een leuk cadeau

Mogen wij je vanwege het hele team een gelukkige verjaardag wensen? Om het nog
wat specialer te maken, reserveerden wij voor jou een fijne korting!

[Insert discount]

Je activeert deze korting eenvoudig via je Joyn-app. De korting verrekenen we dan
bij je volgende aankoop.

Want wie jarig is, verdient een extra cadeautje.

Wij wensen je alvast een onvergetelijke verjaardag!

[Insert optional message]



Verjaardag - Korting

Versie 5

Gefeliciteerd met jouw verjaardag

Wij willen je van harte feliciteren met je verjaardag.

Om deze speciale gelegenheid te vieren, hebben wij voor jou een leuke korting!

[Insert discount]

Je kan jouw verjaardagskorting verzilveren in onze winkel tot en met [insert date] en
dit op vertoon van je Joyn-klantenkaart.

Oh ja, wacht nog even! Klik op de onderstaande blauwe knop om je korting te
activeren. Nadien is het enkel nog profiteren van je cadeau!

Tot binnenkort!

[Insert optional message]
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Reminder

Versie 1

Hoe gaat het met je?

Onze vraag is welgemeend, want wij koesteren onze band en willen graag dat jij
gelukkig bent.

Maar het allerliefste vragen we het je persoonlijk, wanneer je nog eens langskomt.
Spring dus zeker nog eens binnen want wij hebben een leuke attentie voor jou!

[Insert promo/coupon]

Het hele team kijkt ernaar uit om je snel opnieuw te mogen begroeten!



Reminder

Versie 2

We missen jou…

Als we ons niet vergissen is het al een tijdje geleden dat we je mochten begroeten in
onze winkel. Dat is zeker niet erg, maar wij missen je!

Aangezien wij graag een nauwe band hebben met al onze klanten willen wij je niet uit
het oog verliezen.

Kunnen wij je overtuigen om ons te ‘herontdekken’? Sla dan de bijgevoegde
aanbieding op in je Joyn-app en maak er bij je volgend bezoek gebruik van.

[Insert promo/coupon]

Kom je snel nog eens langs?



Reminder

Versie 3

Fijn om je terug te zien

Het viel ons op dat wij jou al een tijdje niet meer in onze zaak mochten verwelkomen.
Dat zien we graag anders!

Omdat wij jou als klant een warm hart toedragen, willen wij je een leuke attentie
geven. Maak er zeker gebruik van want jij blijft een van onze leukste klanten!

[Insert promo/coupon]

We hopen je snel terug te zien!



Reminder

Versie 4

Wij hebben een verrassing voor jou!

Eigenlijk hebben wij twee verrassingen…

Enerzijds zijn we zelf verrast dat we je al even niet meer mochten verwelkomen in
onze zaak.

Anderzijds willen we je graag een attentie aanbieden. Misschien komen we zo allebei
niet meer voor verrassingen te staan.

Trakteer je ons binnenkort nog eens op een verrassingsbezoek?

[Insert promo/coupon]

Tot snel, he!



Reminder

Versie 5

Wij hebben iets voor jou

Weet je nog toen je laatst onze zaak bezocht?

Wij vonden het zo leuk dat je bij ons vond wat je nodig had.

Toch hebben we jou al een tijdje niet meer gezien. Maar geen nood, wij hebben het
nog steeds voor jou!

Om je hiervan te overtuigen, schenken we je een attentie waarmee je hopelijk snel de
weg naar onze zaak terugvindt.

[Insert promo/coupon]

Tot gauw!
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Halloween

Versie 1

Verschrikkelijk veel punten

Niet verschieten, maar voor Halloween... besloten we om jou als trouwe klant [insert
amount] extra punten toe te kennen bij je eerstvolgende aankoop.

Ben je er toch een beetje van geschrokken? Activeer dan snel de onderstaande
beloning en haast je naar onze winkel.

Deze aanbieding is slechts geldig tot [insert date].

Happy Halloween!

Team [insert shop name]

[Insert optional message]



Halloween

Versie 2

Niet schrikken van onze actie

We zeggen het liever op voorhand want een mail openen is met Halloween soms
even hard schrikken als de voordeur open doen. Gelukkig geen enge en gemaskerde
speelvogels bij ons, maar wel een aanbieding die je hart doet overslaan: [insert
discount/action].

Angst om deze beloning op te nemen? Klik dan stilletjes op de knop en jouw korting
verschijnt geruisloos in je Joyn-account. Maar zeg het niet verder!

Tot gauw (als je durft!)

[Insert optional message]



Halloween

Versie 3

Open je beloning. Als je durft.

Proficiat!

Je hebt zonet een mail geopend die jou als trouwe klant recht geeft op [insert
discount/action].

Activeer de aanbieding door onderaan deze e-mail op de knop te klikken. Doe dit
liefst voor zonsondergang en verzilver de aanbieding vóór [insert date].

Happy Halloween!

[insert shop name]

[Insert optional message]


