club credits

_sparen voor én door
leden van
jouw vereniging
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MCC (Marion Club Credits):
_jouw leden sparen voor
zichzelf, maar ook voor de eigen club
_makkelijk? Ja! Je spaart via
smartphone of tablet in je
(Pass-) Wallet

_sportclub
•
•
•
•
•

Leden spekken de kas van de eigen club;
Verenigingssporthelden bezoeken sponsors;
Innovatief spaarproduct; extra binding met leden &
sponsors;
Spaaritems bepaalt de club zelf;
Start nu; door de MCC spaarapp is dit eenvoudig!

_wat heb je als sportclub nodig?
•

Een Apple iPhone of iPad met de kassa-app.
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_sponsor
•
•
•

Creëert extra “sporthelden” in jouw winkel;
Ook andere, eigen producten promoten;
Jouw bedrijf in diverse uitingen

•
•

Extra binding met de sportclub & regionaal;
Door de MCC spaarapp is meedoen eenvoudig.

(social media, email, kantine);

_wat heb je als sponsor nodig?
•

Een Apple iPhone of iPad met de kassa-app.

_leden
•
•
•
•
•

Spaar & scoor mooie, gratis producten/items;
Spek de kas van jóuw club;
Kortingen & aanbiedingen bij clubsponsors;
Deel de MCC spaarapp met vrienden;
Doe mee; word je blij van!

_wat heb je als lid nodig?
•

Een mobiel apparaat met de (Pass-) Wallet app.
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_wat levert het op?
•
•
•
•

Zowel leden, als de sponsoren én de clubkas
profiteren;
Leden krijgen korting bij bepaalde sponsoren,
waardoor zij vaker naar de betreffende sponsor gaan
dan naar de concurrent;
De sponsor krijgt hierdoor meer (vaste) klanten;
De clubkas wordt gevuld door onder andere de (door
de sponsor te betalen) kickback-fee.

_wat kost het?
•

Aanschaf IOS apparatuur (Apple iPhone of iPad,

•

Club betaalt € 1,50 per lid per jaar voor deelname
aan Marion Club Credits;
€ 500,- éénmalige opstartkosten.

•

indien nog niet aanwezig, voor club en sponsor);

_rekenvoorbeeld
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In het rekenvoorbeeld gaan we uit van een middelgrote
voetbalclub met 1.100 leden en 2 sponsors.
Van de leden sparen 600 leden actief mee. Leden sparen
gemiddeld 50 punten per sponsor per jaar.
				1e jaar		 2e jaar
Kosten Club:
Club betaalt € 1,50 per lid per jaar
€ 1.650,- 		
€ 1.650,Eenmalige opstartkosten		
€ 500,€Totaal kosten			
€ 2.150,€ 1.650,Opbrengsten Club:
In de berekening sparen leden 1 punt per Euro omzet bij sponsor.		
					
Sponsor betaalt € 0,05 per
gespaarde punt kickback-fee
€ 3.000,-		
€ 3.000,Club verdient op inkoop
spaar-items (mogelijkheid)		
€ 700,- 		
€ 700,Totaal opbrengsten		
€ 3.700,-		
€ 3.700,Netto opbrengst club per jaar

€ 1.550,-

€ 2.050,-

_hoe werkt het?
•

Club selecteert de spaaritems en koopt deze in

•

Club maakt individuele afspraken met sponsors

•

Leden worden eenmalig via e-mail uitgenodigd
mee te doen aan het MCC spaarprogramma;

•

Er worden punten gespaard door te scannen bij
de kassa van de sponsor;

•

Als het puntenaantal voor een spaardoel is
bereikt, krijgt het lid een coupon in de MCC
spaarapp;

•

Als een coupon wordt ingewisseld, wordt het
gespaarde saldo verlaagd;

•

Met de MCC maandrapportage verkrijgt de club
de informatie waarmee facturen aan sponsors
kunnen worden opgesteld.

(eventueel samen met een sponsor);

(over punten, kickback-fee en bij te dragen kosten);
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