
De lokale ondernemersverenigingen lanceren in samenwerking met 
gemeente Barneveld en GROUPCARD, dé lokale cadeaukaart alleen te 
besteden binnen de gemeente. Samen bieden we een alternatief voor 
landelijke- en online kaarten en halen we geld terug dat nu de regio 
uitvliegt. Het lokaal besteden en ‘support your local’ is actueler dan ooit. 
De cadeaukaart is een sympathieke manier om lokale ondernemers in 
Barneveld, Voorthuizen, De Glind, Terschuur, Zwartebroek, Garderen, Stroe, 
Kootwijk en Kootwijkerbroek te steunen.

Voordelen lokale ondernemer
 Omzet op korte en langere termijn;
 Meeliften op lokale cadeaukaart;
 Meeliften op maatschappelijke loyaliteit;
 Meer exposure en zichtbaarheid; 

 voor jouw zaak of winkel;
 Marketing- en communicatiepakket.

Waarom een 
lokale cadeaukaart...



Haal meer uit de lokale cadeaukaart
De cadeaukaart zorgt voor meer inkomsten op korte en 
lange termijn.

Wist je dat:
-  80% van de consumenten méér uitgeeft in de   
 winkel dan de waarde van de lokale cadeaukaart?
-  Consumenten sneller de intentie hebben om terug 
  te komen na het gebruik van de lokale cadeaukaart?

Is dit alles? 
Nee... maar dit is wel het begin! De mogelijkheden van 
deze lokale kaart gaan verder dan alleen de cadeaukaart, 
maar hier gaan we nu wel mee beginnen. Dit brengt 
ondernemers in alle dorpen van de gemeente Barneveld 
nu al extra omzet en geeft onze regio een lokaal 
alternatief op de landelijke- en online cadeaukaarten.

Aansluiten bij de lokale cadeaukaart
Sluit je als lokale ondernemer aan en profiteer van het 
mechanisme om te besteden gelden vast te houden 
en rond te laten gaan in binnen de gemeentegrenzen. 
Consumenten met de lokale cadeaukaart komen dan 
ook bij jou shoppen, eten & drinken, knippen, sporten 
en ontspannen. Met de lokale cadeaukaart krijg je 
meer traffic en kans op meer omzet. 

Aansluiten is heel simpel: 
Neem contact op met GROUPCARD en we leggen aan 
de hand van een paar stappen uit hoe het werkt. 

GROUPCARD
info@groupcard.nl
088 - 538 7034

De komende jaren komt minstens € 250.000 in omloop via de lokale cadeaukaart door Mantelzorgwaardering en 
eindejaarsgeschenk ambtenaren. Samen maken we lokaal besteden leuker en halen we geld terug de regio in.

WIL JE OOK PROFITEREN? SLUIT JE AAN BIJ DE LOKALE CADEAUKAART!


