Partnerships
‘We gaan dus met YourGift actief op zoek naar
Haarlemmermeerse partnerships met acceptanten maar ook
met de gevers van Cadeaukaarten. Waarbij we gebruik willen
maken van elkaars kennis en netwerk. Continue op zoek naar
wederzijdse activiteiten, die we met de Haarlemmermeerse
ondernemersschouders eronder tot een succesvol partnership
kunnen uitbouwen. Maar ook initiëren we contacten met
bedrijven die werken met eindejaarsgeschenken en incentives.
Sla YourGift dan vooral niet over’, lacht van Dooijeweerd, ‘maar
kijk wat we samen kunnen doen. We verwelkomen daarom
graag de BtoB bedrijven, die meer volume aan een kansrijk
partnership kunnen geven’.

YourGift,

Dé cadeaukaart die je
nooit meer vergeet!

Donatiemodel
Van Dooijeweerd vervolgt: ‘van de kaartwaarde, die
Haarlemmermeerse bedrijven bij ons afnemen, doneren wij
3% aan een regionaal goed doel of evenement. Voorlopig
zijn hiervoor Meerlive en Kortebaan Draverij Hoofddorp
geselecteerd. Als goede doel ondersteunen wij het Adamas
Inloophuis en Hospice Bardo, maar we staan open voor nieuwe
Haarlemmermeerse suggesties. De ontvanger van de kaart
kan eveneens een bedrag van zijn cadeaukaart ten goede laten
komen aan één van de regionale maar ook landelijke goede
doelen’.

“Kansrijk
business-instrument
Haarlemmermeerse
ondernemers”

Gedegen en veilig concept

Relatiegeschenken zijn een plezier voor de ontvanger.
Maar het zorgt soms ook voor hoofdbrekens bij de
betrokkenen. YourGift Cards ontwikkelde een bijzonder
business-concept waar álle deelnemende partijen baat
bij hebben.
Veel ondernemers willen hun klanten, relaties of
medewerkers verrassen met een echt persoonlijk
cadeau. Maar hoe realiseer je een geschenk, waarbij
de ontvanger zélf een keuze mag maken uit miljoenen
bestedingsmogelijkheden?
En
dat
ook
volledig
gepersonaliseerd is in de look & feel van je eigen bedrijf en
tevens rekening houdt met de belangen van de acceptant
én het goede doel?

Miljoenen cadeaus
Geboren en getogen Haarlemmermeerder Toon van
Dooijeweerd, algemeen directeur van YourGift Cards: ‘Met
vele on- en offline bestedingspunten in Nederland heeft de
YourGift-cadeaukaart een aantrekkelijke landelijke dekking.
Met YourGift geef je dus altijd een origineel cadeau, waarbij
medewerkers en relaties zelf hun geschenk kunnen
uitkiezen of aan een goed doel kunnen doneren. De kaart
is te besteden bij tal van bekende restaurants, landelijke
warenhuizen, kledingwinkels, parfumerieën, online shops
en vele goede doelen. Kortom een heel flexibel en gewild
relatiegeschenk voor miljoenen cadeaus.
Maar we willen graag ook meer Haarlemmermeerse
bedrijven bij ons initiatief betrekken om zo de lokale
economie en onderlinge betrokkenheid te stimuleren’.
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Kansen voor Haarlemmermeerse
ondernemers
Zowel aan de zijde van lokale acceptanten van de
cadeaukaart als aan de bedrijfsmatige geverskant zijn er
tal van mogelijkheden. ‘Als acceptant van de kaart verkrijg
je tegen een acceptabele marge niet alleen bestaande
maar ook nieuwe klanten over de vloer; we gaan ook een
relevant en actief partnership met de ondernemer aan.
Lokaal wordt al met diverse acceptanten samengewerkt
maar dit willen we uiteraard verder uitbreiden’ benadrukt
van Dooijeweerd. ‘YourGift is te verkrijgen in waardes tussen
de €10 en €150; eenvoudig te verwerken op de reguliere
kassasystemen en eenmalig of in delen te besteden’.

YourGift Card valt als één van de weinige cadeaukaarten
onder een garantiestelsel. Alle saldi op de kaart worden
gesepareerd en zijn ondergebracht bij een Elektronische
Geldinstelling (EGI), dat onder toezicht van de Nederlandsche
Bank staat. Daarmee is het saldo op de YourGift Card voor
100% gegarandeerd.

MeerBusiness
‘Om onze Cadeaukaart goed onder de aandacht te brengen
in de regio is de aansluiting als partner bij MeerBusiness een
goede zet geweest’ zegt van Dooijeweerd. ‘De samenwerking
met Gerco Tolsma en aangesloten partners is hierin van
wezenlijk belang. Buiten dat het zakelijk interessant is
hebben we ook veel plezier met elkaar’.

‘Het door de zakelijke gevers inzetten van de YourGift
Cadeaukaart, is méér dan het geven van een cadeau
aan een gewaardeerde klant, potentiële relatie of loyaal
personeel’, aldus de initiatiefnemer. ‘Je kan aan de kaart
met een eigen look & feel je eigen boodschap meegeven;
maatwerk dus, zowel in de bedrukking van de kaart maar
ook in de verpakking die je er aan meegeeft. De kaart is
niet alleen een bijzonder eindejaarsgeschenk, maar kan
gedurende het gehele jaar worden ingezet als relatieinstrument.
Dat geldt voor de zakelijke gever naar particuliere
ontvangers, maar juist ook in de BtoB sector. YourGift gaat
in het nieuwe jaar een nieuw product in de markt zetten
die zich nog meer gaat richten op de BtoB markt. Welk
product laat van Dooijeweerd nog even in het midden, daar
wil hij de markt mee gaan verassen.

Contact
e info@yourgift.nl
www.yourgift.nl/zakelijk
offerte: https://www.yourgift.nl/offertehaarlemmermeer/
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