STEUN “G.U.N.I.A.” VIA “ SPONSORKLIKS ”
Veel mensen - en zeer waarschijnlijk ook meerdere GUNIA- leden - bestellen of
reserveren tegenwoordig allerlei artikelen, vakantiereizen, vakantieparken,
hotels of andere dingen via het Internet.
Een uitstekende manier van het - geheel kosteloos - steunen
van onze personeelsvereniging “G.U.N.I.A.” is het bestellen
en/of reserveren van artikelen, reizen, e.d. via
“SPONSORKLIKS ”.

Hoe werkt deze actie:
Bezoek de website van “G.U.N.I.A.” - www.gunia.nl - en klik de
banner aan (zie de voorbeelden links) die in de gele kolom links
op de startpagina staat en klik daarna op één van de ruim 185 (!)
bekende websites, zoals bijvoorbeeld Zalando, Hotels.com, Bol.com, BCC, Nuon,
Sneltoner, Vodafone, Thuisbezorgd.nl, Marktplaats, maar ook veel wat minder
bekendere webwinkels.
Ook kunt u uw keuze voor een site versnellen door eerst te klikken op “categorieën”,
Belangrijke mededeling:
als je via je mobiel of tablet koopt of bestelt, gebruik dan NIET de app van een winkel,
commissies worden dan namelijk NIET geregistreerd!

Elke aankoop of bestelling bij één van deze websites levert “G.U.N.I.A.” een
commissie op terwijl men zelf altijd dezelfde prijs betaalt. Het kost u dus helemaal
niets extra. Doe hetzelfde als u uit eten wilt gaan of een pizza wilt laten bezorgen.
Via onze GUNIA- site kan men namelijk ook terecht bij honderden restaurants
waarbij elke bestelling of reservering geld voor “G.U.N.I.A.” oplevert. Zo is sponsoren
niet alleen heel simpel, maar nog lekker ook!
>>> Nóg meer voordeel voor u geeft SponsorKliks elk weekend (dat
op iedere vrijdag ingaat) een "WEEKEND DEAL". Als je je
internet aankopen in het weekend doet, klik dan op
"SponsorKliks” weekenddeals voor nog meer voordeel!"

Ook belangrijk:
Het is absoluut niet noodzakelijk dat men
GUNIA- lid is. Iedereen kan en mag meedoen en zo “G.U.N.I.A.” financieel steunen!
Stuur dit bericht a.u.b. dus ook even door naar familie, kennissen, vrienden, buren,
enzovoorts.
Alvast bedankt, ook namens onze penningmeester!
o-o-o-o-o

Het bestuur.

