NIEUW : “KIWANISPOSTZEGEL” – TIJDELIJK TE BESTELLEN AAN EEN
GUNSTIG TARIEF – BESTEL NU !
Beste Kiwanisvrienden en - vriendinnen
De missie van de commissie Marketing en Public Relations van het district bestaat
erin initiatieven te nemen teneinde de naam “Kiwanis” beter bekend te maken bij
het grote publiek.
Waarom ? Wij zijn van mening dat hoe meer mensen in uw regio vertrouwd geraken
met de naam Kiwanis, haar betekenis en haar doelstellingen, hoe gemakkelijker zij
zullen geneigd zijn om jullie sociale projecten te steunen en eventueel zelfs lid te
worden van onze Kiwanisfamilie en meerbepaald van uw eigen Kiwanisclub.
Eén van de initiatieven die wij in dit kader hebben genomen is het ontwikkelen
van een gepersonaliseerde “Kiwanispostzegel”.
Met deze “Kiwanispostzegel” kan u geldig al uw briefwisseling frankeren. Elke
zegel heeft een normale frankeringswaarde van 0.59 euro, maar is in aankoopprijs
een beetje duurder.
Opgelet : deze zegels kunnen niet worden aangekocht via de postkantoren of
postpunten, maar kunnen enkel besteld worden via de onderstaande éénvoudige
procedure.

Even iets over de prijs
Het normaal tarief waaraan u deze gepersonaliseerde Kiwanispostzegel kan
bestellen = 16.5 euro voor het eerste vel van 15 zegels. Elk volgend vel van 15
zegels kost 11.50 euro of 0.76 euro per zegel.
Naar aanleiding van twee acties kan u DE “KIWANISPOSTZEGEL” TIJDELIJK
BESTELLEN AAN EEN GUNSTIG TARIEF. BESTEL DUS NU en steun ons in het
kader van de bevordering van de naambekendheid van Kiwanis.
Actie 1 : het betreft een actie in het kader van “Mijnzegel” en slaat op bestellingen
van minder dan 50 vellen. Deze actie loopt tot en met 30.11.2009. Voor het eerste vel
betaalt u het normaal tarief van 16.5 euro (zie hierboven). Per twee extra vellen
echter krijgt u een korting van 4 euro of 19 euro voor twee vellen i.p.v. 23 euro. In het
kader van deze actie betaalt u dus 0.63 euro per zegel.
Actie 2 : deze actie loopt onder de naam “Mediastamp” en duurt tot en met
31.10.2009. Dit geeft u de mogelijkheid om de zegels te bestellen aan 9 euro vanaf het
eerste vel mits een minimum afname van 50 vellen. In het kader van deze actie

betaalt u slechts 0.60 euro per zegel (dus niet veel meer dan een gewone zegel bij de
post = 0.59 euro).
U kan deze “Kiwanispostzegel” steeds bestellen (tijdens de actie of nadien) enkel
via de hiernavolgende procedure.
U stuurt een e-mail naar info@mijnzegel.be en vermeldt het volgende :
-

Bestelnummer : 30808360
Het aantal vellen (15 zegels per vel)
Verzendingsadres
Facturatieadres

De commissie Marketing / Public Relations en het districtbestuur van Kiwanis
Belgium-Luxembourg dankt u alvast voor uw medewerking en steun.
Met Kiwanisgroeten

Henderix Johan
Kiwanis België-Luxemburg
Commissievoorzitter Marketing en Public Relations
Veldbiesstraat 20
8200 Brugge
E-mail : johan.henderix@telenet.be
GSM : +32 496 272530

