Het wordt

LeukER bij van Elles!

Van Elles gaat haar winkelactiviteiten uitbreiden en is op
zoek naar jou!

LeukERbij

Vind jij het ook leuk om naast je webshop een fysiek
verkooppunt te hebben, maar is een pand huren voor
jou te duur?
Ontwerp, maak en creëer jij de allerleukste dingen,
maar heb je net niet dat stukje ondernemerschap in je
om het aan de man te brengen?
Word jij ook vrolijk van dat wat je maakt en wil je
eigenlijk wel graag dat het in de winkel ligt?
Of ben jij die leverancier die nog een gaaf verkooppunt zoekt in het oosten van het land?
Vanaf € 50 (excl. btw) kan je bij ons je mooie spullen
verkopen. In de bijlage tref je de opties en de nodige
informatie aan.
Meld je nu aan, verzeker je van een plekje in de winkel
en binnenkort zijn jouw spullen te zien en te koop bij
LeukER bij Van Elles
Tot snel!
Elles Ligtenberg en Rianne Wessels-Crans

Wat krijg je ervoor van ons?
• Een mooie plek in de winkel LeukER bij Van Elles.
• Je mag zelf je plank, tafel of wand inrichten, maar
wij willen dat ook voor jou doen.
• Een contractperiode van minimaal drie maanden
met een verlenging van telkens één maand.
• Ruimte in de winkel waar je kunt werken aan je
producten en waar je onder het genot van een
kopje koffie of thee bij kunt kletsen met anderen.
• Regelmatige verandering van de winkel, waardoor de klanten nieuwsgierig blijven.
• Uitgebreide promotie via social media (Instagram,
Facebook, Pinterest) en gerichte persberichten.
• Deelname aan events door Van Elles en LeukER bij
Van Elles.
• Organiseren van workshops, eventueel in samenwerking met jou.
• Ieder cadeau gaat mooi ingepakt de deur uit.
(Verpakkingskosten zijn inclusief.)
• We gebruiken jouw producten ook als etalagemateriaal, zonder extra kosten.
• Maandelijks ontvang je van ons een overzicht van
verkochte artikelen en rekenen we dit met je af.
• Prijzen zijn inclusief vaste kosten (zoals energie, waterverbruik, verpakkingsmateriaal).

Wat verwachten wij van jou?
• Voor een vast bedrag per maand kan je
gebruik maken van de winkel.
• Een kleine commissie over je verkochte
producten.
• Positieve feedback en promotie voor
LeukER bij Van Elles via social media (Instagram, Facebook, Pinterest).
• Je voorziet jouw eigen producten van
barcodes en prijzen en geeft deze informatie aan ons door. Voor de verder administratieve beslommeringen zorgen wij.

Wist je dat Rijssen?
•
•
•
•
•
•
•

een stad is?
67% van het winkelend publiek van buiten
Rijssen trekt?
centraal ligt aan de A1 en daardoor zeer
goed bereikbaar?
bekend staat om kwaliteit en exclusiviteit?
een modestad is?
alleen maar GRATIS parkeren kent?
regelmatig een koopZATERDAGavond heeft?

openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Zaterdag
Zondag

9.30/18.00 uur
9.30/18.00 uur
9.30/18.00 uur
9.30/ 21.00 uur
9.30/17.00 uur
Gesloten
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LeukERbij

Stellingplank €50,c.a. 90x45 cm (lxb)
(De totale stelling heeft vier planken)

tafel €100,c.a. 120x60 cm (lxb)

Kaartenrek €20,met 18 vakken
c.a. 81x45 cm (lxb)

Bloktafel €100,c.a. 90x90 cm (lxb)
tweede laag is mogelijk

Kledingrek €75,Hoogte is verstelbaar!
c.a. 90x60 cm (lxD)

Verder....
- 10% combinatiekorting bij twee of meer presentatiemiddelen
- wij rekenen 10% commissie over de omzet excl. btw.
- plaatsing van je eigen kaartenmolen is mogelijk. Dit kost €40,-.
- prijzen zijn per maand.
- Contract is voor drie maanden. Daarna per maand opzegbaar.

