Omzet voor u,
voordeel voor
onze leden!

Winkels, bedrijven
en ondernemers
download

de app!

Vergroot uw klantenkring
en stimuleer uw omzet!
Word leverancier van
Over de IJssel

Postbus 1034, 8001 BA Zwolle | www.odij.nl
KVK Zwolle: 05028715
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www.odij.nl

Bekendheid, klanten
en omzet. odij biedt
het u allemaal!
Als non-profitorganisatie brengt
Over de IJssel (ODIJ) ondernemers
en afnemers samen.

Uw voordeel

ODIJ is op zoek naar u

Als leverancier staat u direct in verbinding met maar liefst 24.000 gezinnen,
verspreid over de provincies Overijssel, Gelderland (Veluwe), Flevoland en
Drenthe. U zorgt voor klinkende korting.
ODIJ regelt promotie en exposure van
uw bedrijf of onderneming op internet,
via de app en twee keer per jaar in een
glossy magazine.

Nieuwe leveranciers zijn altijd welkom.
ODIJ biedt haar leden graag een gevarieerd en gespreid aanbod aan voordeel.
Dat lukt alleen samen met u! Leverancier
worden van ODIJ is niet alleen interessant
voor de leden, het stimuleert uw omzet én
naamsbekendheid. Ook zorgt uw korting
voor duurzame klantenbinding.

Voor slechts € 250,- krijgt u een aantrekkelijk starterspakket. U realiseert hiermee bekendheid bij een groot publiek
en contact met veel potentiële klanten.
Een investering met een groot effect.

Internet, app en magazine

De formule is eenvoudig én
doeltreffend. Word leverancier
bij ODIJ en geef leden een uniek
voordeel in de vorm van korting.
In ruil daarvoor biedt ODIJ u online
en offline aandacht bij potentiële
klanten. Een kans die u niet
voorbij mag laten gaan.

Sluit u aan bij ODIJ en uw klantenbestand krijgt een flinke impuls. Bekende
bedrijven zoals De Jong Intra Vakanties,
Scheer en Foppen, Wildkamp, Multivlaai en Univé Verzekeringen gingen u
al voor. En met succes!

www.odij.nl

Starterspakket

leden odij
Leden zijn voor € 7,- per jaar lid van
ODIJ. Op vertoon van hun ledenpas
krijgen zij bij u de vastgestelde
ODIJ-korting.

ODIJ promoot haar leveranciers online en
offline. Op www.odij.nl krijgt u een eigen
presentatiepagina. Met de app heeft iedereen de meest interessante aanbiedingen
van ODIJ letterlijk op zak. Leden zien direct
de twintig meest dichtstbijzijnde leveranciers.

n Een eigen pagina op www.odij.nl
n Een advertentie in twee opeenvolgen-

de ODIJ magazines
n Een vermelding in het Leveranciersoverzicht in elk magazine
n Een vermelding in de ODIJ app
n Een facebookbericht voor onze likers
n Gratis lidmaatschap ´Over de IJssel´

Kijk voor meer
informatie
op www.odij.nl

Het magazine van ODIJ verschijnt tweemaal per jaar. In de voor- en najaarseditie krijgt u ruimte om leden te wijzen
op uw diensten en de kwaliteit van uw
product(en). Daarnaast behoren direct
mailing en andere promotionele acties
ook tot de mogelijkheden. Vraag het ODIJ.

doe mee
en sluit aan!
Bent u geïnteresseerd in ODIJ?
Neem dan contact met ons op.
We komen graag langs voor een
persoonlijk gesprek.
Meer informatie vindt u op www.odij.nl
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