GRAMMA !
JOUW NIEUW SPAARPRO
BER 2020
LANCERING OP 1 SEPTEM

WWW.CEBEO-REWARDS.BYYOUKADO.COM

Beste klant ,
We zijn zeer verheugd om de lancering van jouw nieuw loyaliteitsprogramma
aan te kondigen, dat start op 1 september 2020.
We heten je graag welkom tot onze grote familie, Cebeo Rewards !
Gedurende het hele jaar zullen wij je actuele geschenken en diensten aanbieden
om jou en jouw klanten dagelijks het best mogelijk te ondersteunen.
In deze catalogus wordt uitgelegd hoe het platform
www.cebeo-rewards.byyoukado.com
werkt en kan je al enkele geschenken bekijken.
Je hoeft alleen maar te kiezen.
Wij wensen je een jaar vol succes, punten en geschenken !
Cebeo Rewards by CEBEO
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WAT ZIJN DE VOORDELEN
VOOR DE KLANTEN ?

Punten sparen
het hele jaar door

Nieuwe en actuele
geschenken

Snelle
levering

Alle geschenken
steeds op voorraad

HOE WERKT HET ?

1

3

Ik profiteer van de promotionele handelingen
van CEBEO om producten te kopen van de
partnermerken.

Ik ontdek mijn puntensaldo,
altijd up to date met mijn recente aankopen.

2

4

Ik schrijf me in op de website
www.cebeo-rewards.byyoukado.com
met behulp van mijn klantnummer.

Ik profiteer van de professionele geschenken door
mijn punten in te ruilen voor een geschenk naar
keuze. De thuislevering is inbegrepen !

Hoe meer ik deelneem aan de promoties,
hoe meer punten ik verzamel !
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FUNCTIONEREN VAN DE WEBSITE

INSCHRIJVING

IK LOG ME VOOR DE EERSTE KEER IN
1

Ik vul mijn gebruikersnaam in :
mijn klantnummer van 1 tot 6 cijfers.

Vind je jouw klantnummer niet? Neem dan contact op met je
vertegenwoordiger of kijk op je laatste factuur.

2 Ik klik op Connecteer en dan op Ik activeer mijn
account. Je zal een e-mail ontvangen om je account
te bevestigen.
3 Klik op de link in de e-mail. Op de website vul je
dan uw persoonlijke gegevens in (telefoonnummer,
e-mail, ...), informatie over mijn bedrijf (bedrijfsnaam,
adres, ...), alsook uw wachtwoord. Om te bevestigen,
accepteer de programmaregels*.
VOOR AL MIJN ANDERE CONNECTIES
Ik kan mij vervolgens op elk moment inloggen, dankzij
mijn klantnummer en persoonlijk wachtwoord dat ik net
gecreëerd heb.
Ik kan mijn persoonlijke gegevens op elk moment bijwerken
in de pagina Mijn Account.
* De volledige programmaregels zijn online beschikbaar, direct op www.cebeo-rewards.byyoukado.com
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DASHBOARD

VANAF MIJN DASHBOARD
Ik kan de details van mijn verdiende punten (en hun
geldigheidsduur) op elk ogenblik consulteren.
De punten worden gecumuleerd bij elke handeling.
Op elk moment, kan ik mijn huidige puntensaldo bekijken
via Mijn operaties.
Door op de knop Mijn Account te klikken, ga ik naar
het menu waar ik Mijn geschenken en Mijn favorieten
kan terugvinden.

FUNCTIONEREN VAN DE WEBSITE

BELONINGEN

OPVOLGING VAN DE BESTELLINGEN

IN HET MENU MIJN BESTELLINGEN
Zodra ik mijn favoriete product heb gevonden, plaats ik
een bestelling in twee klikken.
Mijn geschenk wordt geleverd op mijn bedrijfsadres binnen
8 werkdagen.
OP DE HOME PAGE & IN MIJN DASHBOARD
Op de homepagina geniet ik het hele jaar door van leuke
geschenken en talrijke ideeën om mij te inspireren :
promoties, exclusieve producten en merken,
wedstrijden, spelletjes, ...

Ik kan de historiek van mijn vorige bestellingen raadplegen
en hun evolutie volgen.

Op elk moment ontdek ik via Mijn beloningen meer
dan 2.000 referenties van producten van grote merken
die tot mijn beschikking staan. Ik kan mijn zoekopdrachten
verfijnen om te vinden wat ik nodig heb :
per behoefte(n) : verplaatsingen...
per merk(en) : Apple, Brother, Comtesse du Barry, Nike...
per punten : volgens het aantal beschikbare punten.

HEB JE EEN VRAAG ?
Aarzel niet om rechtstreeks contact op te nemen met de
KLANTENSERVICE CEBEO REWARDS
per telefoon : + 32 78 48 33 19
of per post : contact@youkado.be
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LEVEN IN DE
ONDERNEMING

HOUD UW GROENE RUIMTES SCHOON EN ONDERHOUDEN
3
1

Perfect voor het
onderhoud van uw
groene ruimtes !

4
2

1
2
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Graskantensnijder RYOBI
Robotmaaier GARDENA

3
4

Hogedrukreiniger KARCHER
Steelstofzuiger V8 DYSON

Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden beschikbaar op de site. Actualisering van de geschenkkosten en de voorraad elke 24 uur.
Voorbeelden van niet-contractuele geschenken, merken en foto’s. Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid. Met mate drinken.
Voor uw gezondheid,vermijd het eten van te vet, te zoet, te zout.

HET ONTVANGST VAN DE KLANT OPTIMALISEREN DOOR HET INRICHTEN VAN UW RUIMTE
1
De bondgenoot van
!
uw videoconferenties

2
3

4
5
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1
2
3
Videoconferentie-televisie
Potplant 50 cm
Professioneel bureau
4
5
6
Ergonomische bureaustoel
Multifunctionnele printer EPSON
Zwarte gestoffeerde 3-zitscanapé
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GEZELLIGE MOMENTEN TUSSEN MEDEWERKERS DELEN
1
Goed voor
de team spirit !

3
2

4
5

6
1
2
3
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Babyfoot RENÉ PIERRE
Bierenbox
Gasbarbecue WEBER

4
5
6

Expresso maalmachine DELONGHI
Wijnglasset SWAROVSKY
Hoge stalen tafel 6 personen

Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden beschikbaar op de site. Actualisering van de geschenkkosten en de voorraad elke 24 uur.
Voorbeelden van niet-contractuele geschenken, merken en foto’s. Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid. Met mate drinken.
Voor uw gezondheid,vermijd het eten van te vet, te zoet, te zout.

DAGELIJKS
COMFORT

1

1
2
3
Een versterkte,
schokbestendige
en waterdichte
smartphone !

Smartphone 64 Go CROSSCALL
Werkradio
Veldfles en lunchbox
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4
5
6

3
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Telescopische vouwladder
Isothermische rugzak
Opvouwbare steekwagens
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VERPLAATSINGEN
& MOBILITEIT

1
2

3

4
5
6

1
2
3
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iPhone 11 APPLE
Airpods Pro APPLE
Tablet 10,5 inches 64 Go SAMSUNG

4
5
6

Elektrische scooter PEUGEOT
Koffer 63 cm DELSEY
Elektrische scooter 250 W

Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden beschikbaar op de site. Actualisering van de geschenkkosten en de voorraad elke 24 uur.
Voorbeelden van niet-contractuele geschenken, merken en foto’s. Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid. Met mate drinken.
Voor uw gezondheid,vermijd het eten van te vet, te zoet, te zout.

BEDRIJFSGESCHENKEN
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2

3

1
2
3
Een doos vol
lekkernijen om
en !
uw klanten te belon

Geurkaars 480 g MOLTON BROWN
Box met 3 Champagnes RUINART
Whisky set CHIVAS REGAL
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4
5
Gourmetkorf DUCS DE GASCOGNE
Snoepgoeddoos HEDIARD
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JE KLANTENSERVICE
CEBEO REWARDS
+32 78 48 33 19
contact@youkado.be
Van maandag tot vrijdag,
van 9 uur tot 12 uur
en van 14 uur tot 17 uur
WWW.CEBEO-REWARDS.BYYOUKADO.COM
MEER DAN 50 FILIALEN
TOT UW DIENST

Maatschappelijke zetel
Eugène Bekaertlaan 63
8790 Waregem
T 056/23.80.00
F 056/23.80.10
www.cebeo.be
Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden beschikbaar op de website. Actualisering van de geschenkkosten en van de voorraad elke 24 uur. Voorbeelden van niet-contractuele geschenken, merken en foto’s.
Grafische kredieten: Adobe Stock. Gooi niet op de openbare weg. Cadeaulijst 06/2020.
CEBEO, SA - waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in België, 8790 Waregem, Eugène Bekaertlaan 63 en geregistreerd onder nummer 0405.318.953.

