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Nieuwe klanten 
en meer omzet?
Het kan well... met WellVit

Hoe presenteer je je richting het bedrijfsleven? Waar  
kun je op een onderscheidende, uitgebreide, kwalitatief 
hoogwaardige manier je bedrijf profileren? Wat is een 
succesvolle manier om nieuwe diensten en aanbiedingen 
te plaatsen? Waarmee bereik je een grote (zakelijke) 
doelgroep? 

WellVit weet het antwoord op al die vragen, sterker nog: 
WellVit ís het antwoord. Laat WellVit je van dienst zijn - 
en breng je producten en diensten op een unieke, nieuwe 
manier onder de aandacht bij werkgevers en werknemers!
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Over WellVit

WellVit is hét online-podium dat op een vernieuwende 
manier wellness en vitaliteit aanbiedt, overzichtelijk 
gepresenteerd in de categorieën bewegen, beauty,  
ontspannen, vitaliteit en persoonlijke ontwikkeling. 

Via WellVit kun je je bedrijf onderscheidend profileren 
én je aanbiedingen promoten. Jouw klanten bestellen 
ze vervolgens direct online! Aanmelden is eenvoudig en 
onze redactie maakt een professioneel bedrijfsprofiel 
voor je.



Unieke kans om klanten te werven

Werkgevers realiseren zich steeds  
meer dat investeren in het welzijn  
en de vitaliteit van medewerkers geen  
overbodige luxe is, maar een noodzaak. 
Vitale medewerkers zorgen immers  
voor vitale bedrijfsresultaten! WellVit  
is er voor werkgevers én werknemers. 

Door middel van een persoonlijk online-
budget en de inzet van WellVit-vouchers 
als onderscheidend 
cadeau, maakt 
de deelnemer zélf 
een gemotiveerde 
keuze.

Reageer nu

Als aanbieder van producten of diensten 
bereik je met WellVit een gigantisch nieuw 
omzetpotentieel: werkgevers, werknemers 
en consumenten. Deelname is al mogelijk 
vanaf slechts €19 per maand. 

Meld je nu aan via www.wellvit.nl/mailing. 
Eerst meer weten? Vraag het ons  
telefonisch via 0299 40 63 24 of per  
e-mail via info@wellvit.nl.

Aanbieding  

Meld je nu aan via www.wellvit.nl/mailing en 

plaats het woord ‘mailing’ in het opmerkingen-

veld. Voor de eerste 250 nieuwe aanmelders zijn 

de eerste 3 maanden basislidmaatschap gratis!

Basis Extra Premium

Eenmalige inschrijving 39 39 39

Kosten per maand 19 35 99

Provisie online bestedingen 20% 15% 10%

Aantal producten (maximaal) 3 6 12

Publicaties per jaar 1 2 4

Online bestellen P P P
Opmaak tekst P P
Statistieken P

bedragen in euro, excl. BTW inschrijven inschrijven inschrijven


