STEUN V.V. VEENENDAAL MET
EEN EXCLUSIEVE AANBIEDING
GRATIS ADVERTEREN!

Gratis regionaal adverteren
Nieuwe lokale klandizie
Steunen van verenigingsleven
Groot bereik, deur tot deur
Gratis opmaak in jullie huisstijl
Meetbaar adverteren
Meer informatie: www.subono.nl

HOE WERKT HET?
Samen met voetbalvereniging Veenendaal zijn we opzoek naar achttien ondernemers
die gratis willen adverteren in Veenendaal. Hierbij adverteer je niet alleen gratis, maar
steun je ook het lokale verenigingsleven!
De leden van V.V. Veenendaal gaan in september langs de deuren om kortingsbonnen
te verkopen aan ouders, opa en oma, familie en buurtbewoners. Voor deze exclusieve
kortingsbonnen heeft de vereniging jullie hulp hard nodig! Door de verkoop van deze
kortingsbonnen kunnen de leden geld ophalen voor de clubkas en worden ze zelf ook
beloond voor de inzet.
Daarnaast is jullie advertentie makkelijk meetbaar, creëert dit extra naamsbekendheid
en vergroot de gunfactor in de regio. De kortingsbonnen worden kosteloos opgemaakt
in jullie eigen huisstijl.
Wij selecteren de beste aanbiedingen, jullie doen kosteloos mee. We verwachten
wel een exclusieve en leuke aanbieding met een looptijd van +- 3 maanden.

HET SPAARDOEL

DOE GRATIS MEE
EN STEUN
V.V. VEENENDAAL

Het spaardoel van Voetbalvereniging Veenendaal is
€1.000,-. Daarom hebben we de gratis advertenties van
lokale bedrijven hard nodig.

Vul het formulier in of
stuur de aanbieding in via:
subono.nl/insturen

De deelnemende leden van de vereniging worden ook
beloond voor hun inzet!
Het kost je niets behalve een exclusieve aanbieding!!
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op een dopper.
Tegen inlevering van
deze Subono-bon.

漀瀀  愀爀琀椀欀攀氀 渀愀愀爀 欀攀甀稀攀

SLECHTS
€10,- PER STUK.
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*maximaal 2 per klant. Niet geldig in
combinatie met andere aanbiedingen.
Exclusief in te leveren bij:
Vitaminstore Vlaardingen
Veerplein 40 in Vlaardingen

GRATIS
vlaardingen

€2,50 KORTING
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2 Patatje gratis!
e

Bij aankoop van een patat incl. saus
de tweede patat GRATIS (excl. saus)!

Exclusief in te leveren bij:
Bram Ladage Vlaardingen
Veerplein 114A in Vlaardingen

koffie, thee

of cappuccino.

Enkel in te leveren op maandag, dinsdag of donderdag.
Exclusief in te leveren bij:
Delifrance Vlaardingen
Liesveld 145 in Vlaardingen

meer informatie www.subono.nl of bel 085 024 00 22

