
Reminder 

campagne

5 templates





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!
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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?
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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!
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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!
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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!


