
Beste klant, 

Leuk dat je meedoet aan de kleurplaatactie met Elefant sinaasappelen! Hierbij een korte uitleg van de actie en 
de inhoud van het promotiepakket. 

Uitleg actie
In dit pakket zitten alle middelen om een leuke kleurplaatactie te organiseren voor klanten die Elefant 
sinaasappelen kopen. Dit om de komst van Elefant extra uit te lichten, een extraatje in de Sinterklaas 
periode en natuurlijk om de verkoop van Elefant te stimuleren. Je kunt zelf bepalen hoe je precies de 
kleurplaten verdeelt en wanneer je een winnaar van de actie kiest. Het is natuurlijk erg leuk als je hiervan een 
foto maakt voor op social media en deze deelt met: #elefantkleurplaatactie.

Inhoud promotiepakket
Het promopakket bevat de volgende onderdelen:

• 100 x kleurplaten
• 1 x A3 poster 
• 1 x bordspel(len) t.w.v. minimaal 20 euro

Het is mogelijk om meer kleurplaten uit te printen. Ben je al snel door de voorraad kleurplaten heen? Stuur een 
mail naar marketing@willemdijk.nl en je krijgt het PDF bestand van de kleurplaat toegestuurd. Deze kun je zelf 
dan nog extra printen.

Winnaar kiezen
De winnaar van de kleurplaatactie krijgt het bordspel. Een leuk idee is om er vanuit jullie verkooppunt nog een 
fruitpakket of iets anders (kleins) bij te doen. Dit laten we over aan eigen invulling, maar is voor de deelnemers 
natuurlijk een leuke extra trigger. 
Let bij het kiezen van de winnaar op de aangeraden leeftijd die staat aangegeven op het spel. Het is de 
bedoeling dat het spel goede aansluiting heeft met het kind dat wint. 

Social media
Wij zien graag terug hoe jullie deze actie inzetten. Heb je een leuke foto van ingeleverde kleurplaten of een en-
thousiaste winnaar? Deel dit dan met ons door te mailen naar marketing@willemdijk.nl of de foto te plaatsen 
op jullie eigen social media kanaal met de hashtag #elefantkleurplaatactie. 

Veel succes met de actie en heb je nog vragen en/of opmerkingen, 
laat het weten via je Willem Dijk verkoper of 
mail naar marketing@willemdijk.nl. 

Succes!


