Wij danken je voor de belangstelling en aanmelding,
als Specialist - Teamlid bij Samenkramen.nl
Samenkramen maakt momenteel een grote verandering door en groeit nog gestaag.
Onze en jullie wensen, maar ook de technische mogelijkheden, worden steeds groter.
De kosten aan onderhoud en vernieuwing van onze websites (2019), zijn dusdanig hoog, dat wij
genoodzaakt zijn jaarlijks een financiële bijdragen van onze Teamleden te vragen.
Deze bijdrage bedraagt jaarlijks € 78.95.- (ex BTW.), ingaande op de eerste van de maand volgend na
aanmelding. Bij betaling per maand € 7.50 (bij 2 jaar vragen wij slechts € 145.95).
Vanzelfsprekend ontvang je van ons een factuur met BTW.
Je betaald niet voor niets. In dit bedrag zit jaarlijks het plaatsen van:
Een onbeperkt aantal activiteiten met logo.
Het eventueel door ons te plaatsen activiteiten, tegen een kleine jaarlijkse vergoeding.
2 Gratis advertenties, van € 42.95 per jaar.
Je gegevens, zelf vermelden en muteren wanneer je dat wil.
Een uitgebreide pagina en het plaatsen van je boeken in onze boekenkast.
Voor niets gaat de zon op, vandaar dat je je jaarbedrag ook terug kan verdienen, door:
2 nieuwe, betalende Specialisten - teamleden aan te brengen, of
Je vakgroep een pagina te laten maken die gelijkend is aan die van het MamaCafé
https://samenkramen.nl/mamacafe/
Binnen een jaar een 2de actueel artikel te schrijven voor de website, en onze nieuwsbrief. of
Onze nieuwe leden verwelkomen met een actie of korting van vanuit jullie bedrijf of organisatie
Sponsor worden bij acties bv. Buik van de maand.
Enkele getallen van dit moment.
Bezoekers websites - unieke per dag
Twitter Samenkramen - volgers
LinkedIn - contacten
Facebook Samenkramen.nl - likes
Facebook Samenkramen.be - likes
Facebook samenkramen vrienden
Nieuwsbrief verzendingen p/m
SamenKramen-Activiteiten
o Activiteiten - aanmeldingen
o Geregistreerde bezoekers
o Pageviews per jaar
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Getallen waar wij trots op zijn.
Wij gaan ervanuit je hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en dat je bijdragen aan Samenkramen
ook voor jou een positieve uitwerking zal hebben.
Met vriendelijke groet,

René Lauritsen
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