
Zo laten we hen meer van Kampen genieten:

 Funshopping in het gevarieerde winkelaanbod 
 Uitgaan in de leukste horeca van Kampen 
 Topattracties bezoeken voor jong en oud 

 Evenementen, theater en andere optredens meemaken 
 U bepaalt zelf welke bedragen u wilt besteden 

 U verrast uw medewerkers met een origineel cadeau 

En… U draagt zo concreet bij aan de promotie van onze stad!

Bestel direct via:
WWW.KAMPENKADO.NL

KAMPENKADO!
GEEF DAN...

Wilt u uw medewerkers 

in 2017 blij maken met 

een typisch Hartelijke 

Hanzestad Kampen 

geschenk?



Wat is Kampen Kado?
Om de economie te steunen is deze 
cadeaubon ontwikkeld door Stichting 
Kampen Marketing i.s.m. de OVK. Sinds kort 
wordt Kampen Kado verkocht in Kampen en 
kunnen de ondernemers de bon innemen. 
Deze cadeaubon is ontworpen en gemaakt 
voor de ondernemers in de binnenstad en 
andere vrijetijdsondernemers en dus ook 
uitsluitend inwisselbaar in de gemeente 
Kampen.

Hoe werkt de cadeaubon?
Alle ondernemers die aangesloten zijn bij de 
OVK en/of als deelnemer geregistreerd zijn 
bij Kampen Marketing kunnen Kampen Kado 
bonnen aannemen. Deze ondernemingen 
zullen herkenbaar zijn aan de sticker op de 
deur en/of kassa.
Voor de deelnemende ondernemers zijn 
er afgezien van een jaarlijkse bijdrage van 
25,- aan de administratiekosten aan deze 
cadeaubon geen kosten verbonden, de 
waarde van € 10,- blijft € 10,-.

Publiciteit
Om de cadeaubon bij het grote publiek onder 
de aandacht te krijgen worden er door het 
jaar heen een aantal advertenties geplaatst in 
de krant. 

Voor de ondernemers is er een baliestandaard 
waar flyers in kunnen met uitleg van  Kampen 
Kado, dé cadeaubon van Kampen. Deze flyers 
kunnen aan klanten / bezoekers meegegeven 
worden.

Bedrijven worden aangeschreven om Kampen 
Kado te gebruiken voor verjaardagen en 
andere feestelijkheden. Daarmee ondersteunt 
de koper de economie van Kampen.

Verkooppunten
De cadeaubon is te koop op diverse locaties 
in de binnenstad (inclusief de Tourist Info 
locaties Stadskazerne, Julius Media en Read 
Shop Bos).
Daarnaast is het ook mogelijk om 
rechtstreeks bij Roeland Tameling van 
Kampen Marketing een bestelling te plaatsen 
via administratie@kampenmarketing.nl. 
 
Barcode
Op de Kampen Cadeaubonnen zal een 
barcode geplaatst worden, deze kunt u 
gebruiken voor uw kassasysteem. 

Heeft u interesse en wilt u ook gratis de 
Kampen Kado cadeaubon innemen, 
meldt u dan aan via:    
r.tameling@kampenmarketing.nl

KAMPENKADO


