DEAL OF THE DAY
Vanaf heden zijn er bij ons nu ook dagaanbiedingen! Deze vind je terug op onze website bij ‘DEAL OF THE DAY’ of in de
online agenda. Wat houd dit juist in? Vrije blokjes van die dag en of de ochtend erop worden met een korting
aangeboden! We starten met onze normale prijs en verminderen die elke 5 minuten. De klant die het eerst op het
blokje klikt, krijgt het!
Hoe zit dit alles in elkaar?
De vrije blokjes van de dag zelf en de
ochtend erop komen telkens op onze
website terecht en worden via
Facebook ook gepromoot. We werken
met een timer, deze telt telkens af en
om de 5min word er 1€ van de
huidige prijs gedaan.

vrijkomen en zal de timer terug
beginnen aftellen waar hij gestopt
was.
– Een gele achtergrond wil dan weer
zeggen dat de bodemprijs is behaald.
Deze prijs zakt dus niet meer verder…

Hoe ga je best te werk?
De achtergrondkleur van de blokken
Als je interesse hebt in een ‘DEAL OF
is ook belangrijk:
THE DAY’, dan log je eerst best in!
Van zodra je dan op het blokje klikt
– Een rode achtergrond wil zeggen dat waar je interesse in hebt, kan je de
het blokje reeds verkocht is.
reservatie vastleggen!
– Een groene achtergrond wil zeggen
dat de actie nog loopt en het blokje
dus nog vrij is.
– Een grijze achtergrond wil zeggen
dat het blokje voor het moment bezet
is, de timer wordt dan ook
gepauzeerd. Er is dan iemand aan het
kijken om een reservatie te maken…
Als deze persoon de reservatie toch
niet maakt, dan zal het blokje terug

Wij raden aan om via de website te
reserveren… Telefonisch kan ook,
maar dan is de kans dat er
ondertussen een andere klant online
gereserveerd heeft veel groter.
De ‘DEAL OF THE DAY’ aanbiedingen
zijn nu duidelijk al een succes, dus
hou zeker onze Facebookpagina in de
gaten om ook je kans eens te wagen!

Meldingen ontvangen?
Vanaf nu is het ook mogelijk om
meldingen te ontvangen op uw
gsm/laptop/pc wanneer er een nieuwe
deal of the day is… U kan zich
hiervoor inschrijven op de website
door op ‘Krijg een melding bij nieuwe
deals’ te klikken. Van zodra je bent
ingeschreven, krijg je een melding om
u te verwelkomen! Meldingen worden
enkel overdag tussen 10u en 19u
verstuurd.
Liever toch geen meldingen meer
ontvangen? U kan zich op dezelfde
manier weer makkelijk uitschrijven!
Helaas is het wel nog niet mogelijk
om deze meldingen te ontvangen op
toestellen met het IOS systeem
(Apple)… We proberen dit zo snel
mogelijk in orde te brengen!
Tot snel!

