
OPTIES VOOR 
ONDERNEMERS

DEALS
eenvoudig zelf deals plaatsen

• deals zijn 24/7 zelf te plaatsen

• tot 3 deals per dag tegelijk actief (1.095 per jaar) 

• looptijd per deal is maximaal 7 dagen

• aantal beschikbare dealvouchers per actie zijn zelf in te stellen 

• actieve deals kunnen tijdelijk of permanent worden stopgezet

• deals kunnen ook vooraf worden ingepland

SPAREN
met dealpoints

• bij elke aankoop » scan de persoonlijke QR code van je klant 

•  met dealvoucher » scan de voucher en dealpoints worden automatisch 

toegekend

• combinatie beide » scan de persoonlijke QR code + de dealvoucher

•  zo kan de klant altijd sparen bij en voor besteding bij de ondernemer zelf

BELONINGEN
je hebt volledig de controle

•  spaardoelen zijn zelf op elk moment te bepalen, te wijzigen en uit te breiden

•  meerdere spaardoelen zijn mogelijk 

•  tegenwaarde per dealpoint is zelf te bepalen

GEEN APPARATUUR
alles in één app

•  deals plaatsen, scannen van vouchers en het toekennen van dealpoints 

binnen een enkele app

• in de app kunnen je deals eenvoudig zelf naar wens aanmaken

• het instellen van nieuwe spaardoelen kan ook in de app

• managementinformatie is altijd actueel en beschikbaar in de app

•  scanrechten kunnen worden toegekend zodat de app te gebruiken is op 

andere smartphones

ZO DOE JE MEE
eenvoudig en direct

• download de Dealokal-app als persoonlijk account

• upgrade je account naar een zakelijk account in het menu ‘Ben je ondernemer’

•  na het invullen van de gevraagde informatie wordt snel je zakelijke account 

aangemaakt en kun je er meteen mee aan de slag!

GRATIS voor actieve Osse centrum- ondernemers

>

>

>

>

>

Je hebt 
volledig 
controle!

Toch nog vragen? Bel of mail:

Jack van Lieshout

Centrummanager Oss

06 53518157

jvl@centrummanagementoss.nl

Je bepaalt zelf 
welke opties je 

gebruikt...
Alleen DEALS, 
alleen SPAREN 

of ALLEBEI!


