“Visdeal communiceert duidelijk en op een
prettige manier”
Greet van Ee-Foekema
De Mariahoeve

VisDeal Beoordelingen
Goed 8.9 van 0-10
EEN UNIEK CONCEPT BINNEN DE
HENGELSPORT!

3723 beoordelingen op Trustpilot

VisDeal is een aanbiedingen platform dat
dagelijks hengelsport producten, trips of
diensten aanbiedt tegen een aantrekkelijke
prijs. Sinds de lancering begin 2011 heeft
het een sterke ledengroei doorgemaakt en
inmiddels zijn er al 230.000 sportvissers
aangesloten. We zijn actief in Nederland,
België, Duitsland en Frankrijk.
Uw deals brengen wij onder de aandacht
door dagelijks een nieuwsbrief te sturen
naar deze grote groep sportvissers.
Daarnaast worden de deals ook gepromoot
op onze Facebook pagina’s met ruim 150.000
volgers.

PARTNERS

“Van de aangeleverde foto’s en teksten heeft
Visdeal een prachtige advertentie gemaakt”
Raymond Orizand
Zeebaars cursus

FACTS

• No Cure , No Pay! Visdeal werkt op een commissiebasis
• Alle deals staan gedurende 72 uur online
• Gratis promotie binnen de hengelsport doelgroep!
• Inkoop van grote partijen is ook bespreekbaar

U KRIJGT AL ONZE EXPERTISE

Wij helpen u graag met het realiseren van uw doelstellingen!
Dit kan betekenen:
Meer omzet, nieuwe klanten, reduceren van oude voorraad of het opbouwen van meer
naamsbekendheid.

Wilt u vrijblijvend eens praten over de mogelijkheden
hierover, neem dan contact op met onze sales manager:
Thijs van Aalst
(thijs@visdeal.eu / 0646217536)

Waarom

?
Kwalitatief bereik
Actief in 4 landen
Goede omzetmogelijkheden
230.000 aangesloten leden ontvangen
dagelijks onze nieuwsbrief
150.000 volgers op facebook
Midden in de doelgroep van hengelsport
liefhebbers
Professionele opmaak van deals door ons
eigen team
Veel expertise in huis
Vlotte uitbetaling van de deal
Geen kosten vooraf

We zijn in 2011 gestart met Visdeal en inmiddels uitgegroeid tot een team van 26 enthousiaste
medewerkers!

Adres:

Biezenwade 6, 3439 NW Nieuwegein
E-mail:

thijs@visdeal.eu | info@visdeal.nl
Telefoon:

Thijs van Aalst: 0646217536
Kantoor: 0031(30)2544622
KVK nummer: 30192999 Utrecht
BTW nummer: NL812.76.7949.B01

