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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]


