


Het Drukwerkdeal.nl co-Marketingfonds helpt je klanten te bereiken en jou te laten zien wie je bent. Hoe? Door je voor 50% 

tegemoet te komen in de kosten van je marketingacties, tot een maximum bedrag van €2500,- per aanvraag. Denk aan: 

advertenties, events, beurzen en speciale aanbiedingen zoals de hieronder beschreven starterskit. Voorwaarde is wel dat je in je 

actie producten of diensten van Drukwerkdeal.nl promoot, zoals bijvoorbeeld de Drukwerkdeal.nl starterskit.

Iedere deelnemer aan het Drukwerkdeal.nl partnerprogramma mag maximaal één keer per maand een aanvraag indienen voor 

Drukwerkdeal.nl co-marketing. Voorwaarde is dat je in je actie producten of diensten van Drukwerkdeal.nl promoot en deze ook 

bestelt bij Drukwerkdeal.nl.

Let op: misbruik van Drukwerkdeal.nl co-marketing leidt tot onmiddellijke uitsluiting van het Drukwerkdeal.nl partnerprogramma 

en terugvordering van de door Drukwerkdeal.nl verstrekte vergoeding.

Deelnemers aan het Drukwerkdeal.nl partnerprogramma maken aanspraak op co-marketing voor:

•   Printadvertenties in kranten of vakbladen 

•   Materialen voor exposities of beurzen

•   Promotie van een starterskit

Let op: aanvragen die vallen buiten bovenstaande proposities nemen we niet in behandeling.

Hoe werkt het?
Heb jij een marketingactie of een advertentie gepland en wil je aanspraak maken op Drukwerkdeal.nl co-marketing? 

Stuur dan je aanvraag uiterlijk vier weken voor de startdatum van je actie naar: partnerprogramma@drukwerkdeal.nl

Wij beoordelen je aanvraag aan de hand van een aantal spelregels (zie onder). 

Binnen 10 werkdagen vertellen we of je actie in aanmerking komt voor Drukwerkdeal.nl co-marketing. Jij koopt vervolgens je 

advertentie of je producten in en declareert je kosten met een gespecificeerde factuur via het bovenstaande mailadres. Na 

ontvangst van je factuur storten we het bedrag terug op je rekening.

Spelregels
Er is een aantal spelregels voor deelname aan Drukwerkdeal.nl co-marketing. De regels zijn afhankelijk de

marketingactie die je wil ondernemen. Hieronder vind je per actie de spelregels.

Let op: Drukwerkdeal.nl heeft het recht om de spelregels voor Drukwerkdeal.nl co-marketing tussentijds

 zonder opgaaf van redenen te wijzigen. Eventuele wijzingen zijn nooit van toepassing op aanvragen die 

al zijn goedgekeurd door Drukwerkdeal.nl.

Michael
accountmanager

partnerprogramma



Printadvertenties in kranten of vakbladen

Co-marketing tot een bedrag van €2500,-.

Spelregels: 

•   De advertentie is ter promotie van een door Drukwerkdeal.nl voorgeselecteerd product of producten.

•   Ten minste 2/3 van de grafische content van de advertentie gaat over (de promotie van) die producten.

•   De advertentie toont geen andere producten behalve die door Drukwerkdeal.nl geselecteerd zijn.

•   Je stuurt Drukwerkdeal.nl een gespecificeerde factuur van je gemaakte kosten.

•   Je bestelt de producten die je promoot bij Drukwerkdeal.nl.

Let op: het logo van of je associatie met Drukwerkdeal.nl hoef je op je materialen niet te tonen.

Materialen voor exposities of beurzen

Co-marketing tot een bedrag van €2500,-
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•   Je vermeld in je aanvraag voor welke beurs of event je je aanvraag indient. 

•   Je stuurt een foto waarop je de materialen gebruikt en promoot tijdens je beurs of event.

•   De producten en materialen die je promoot koop je in bij Drukwerkdeal.nl.

•   Alleen voor materialen die het logo van de reseller dragen.

Let op: het logo van of je associatie met Drukwerkdeal.nl hoef je in je advertentie niet te tonen.

Promotie van een starterskit

Een starterskit is een bundel bedrukte producten die speciaal bedoeld is om jouw klant, de startende ondernemer, een kickstart 

te geven bij het promoten van zijn bedrijf. Je ontvangt de producten inclusief verpakkingstape met je logo op je adres en verpakt 

en verstuurt deze zelf naar je eindklant.

Let op: het logo van of je associatie met Drukwerkdeal.nl hoef je in je advertentie niet te tonen.

Co-marketing tot een bedrag van €2500,-.

Spelregels:

•   Ten minste de helft van de grafische content van de advertentie die de starterskit promoot gaat over                                          

(de promotie van) de starterskit.

•   De advertentie toont geen andere producten behalve de starterskit.

•   Je stuurt Drukwerkdeal.nl een gespecificeerde factuur van je gemaakte kosten.

•   Je bestelt de producten die je promoot bij Drukwerkdeal.nl.

Fair use

Drukwerkdeal.nl controleert en evalueert fair use van Drukwerkdeal.nl co-marketing, zoals in dit document gespecifieerd, in de 

media, met bezoeken events en door mystery shopping.

Overig

Heb je nog vragen over het Drukwerkdeal.nl co-marketing?

Mail: partnerprogramma@drukwerkdeal.nl voor meer informatie.




