
Deze borstel mag in geen enkele borstelkist of paarden borsteltas ontbreken. De Foolee borstel verwijdert dood haar 
op een makkelijke en pijnloze manier, zodat de huid weer kan ademen. Uw huisdier kammen is nog nooit zo makkelijk 

geweest. Geschikt voor kleine en grote huisdieren. 

Masseren - borstelen - ontwarren - verwijdert knopen
verbetert de huid - verwijdert overtollige haartjes.

Met maar een handvat kunt u:

Brushing your pet has never been easier!

Beste kammen ter wereld, 

beter is er niet!

Is FoOlee binnenkort ook in uw winkelverkrijgbaar?
Schrijf u nu in voor de FoOlee BusinessClub!

www.foOlee.eu

Wereldwijd 
gepatenteerd



JA, ik heb interesse en wil graag op de hoogte gehouden worden van de FoOlee Businessclub.

Bedrijfsnaam:

Contactpersoon:

Postcode / Adres:

Plaats:

Telefoonnummer:

Voordelen

• Een verantwoord prijsniveau vertaalt zich in aantrekkelijke marges voor u.
• Vermelding op website in store locator.
• Het mediaplan van Botéba voorziet in veel gerichte publiciteit en marketingactiviteiten
   U wordt hierover als lid volledig op de hoogte gehouden en kunt hier dus direct op inspelen.
• Deelname/ uitnodigingen georganiseerde activiteiten en evenementen. (deze worden, na het toetreden, 
   nader aan u toegelicht).
• Door opname van het FoOlee assortiment krijgt uw winkel een unieke en stijlvolle uitstraling.
• Servicelijn voor zowel u als uw klanten voor al uw vragen over FoOlee.
• Verkiezing “Beste Winkel”. Uit de leden wordt jaarlijks de beste winkel verkozen, welke verkiezing omgeven
    is met veel publiciteit. Voor de winnaars zijn aantrekkelijke prijzen beschikbaar.
• E-learning: Voor u als lid is een e-learning programma ontwikkelt dat kosteloos te uwer beschikking staat.
• Omdat de FoOlee Easee wereldwijd is gepatenteerd is, is de kans op namaak nihil waardoor de kwaliteit van 
   de FoOlee Easee gegarandeerd blijft.
• FoOlee Easee staat volledig achter haar product waardoor het zelfs een levenslange garantie geeft op het
   product. Als u merkt dat er iets mis is met 1 van de kammen, dan wordt deze zonder vragen 
   kostenloos vergoed. 
• Op de consumentenprijs ex BTW 40% korting.

E-mail:

Datum:

Uw leverancier:

Handtekening:

www.FoOlee.eu

Vereisten

• FoOlee opnemen in het A-assortiment.
• Schapruimte vrijmaken op een in overleg met onze vertegenwoordiger te bepalen prominente plaats in
   uw winkel (De minimale opname is: het FoOlee One en FoOlee Easee assortiment).
• Informatie avond/ training volgen over voeding welke georgineerd wordt voor u en uw personeel op
   3 verschillende locaties/ tijdstippen in Nederland.
• Streven naar verantwoord prijsniveau.
• Promotieartikelen in de winkel.
• Deursticker.
• Promotie op website.
• Acties in overleg.
• Minimale omzet per jaar.
 * Meer info volgt 
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www.FoOlee.eu
Massage
Masser

Detangle
Démêler

Gedachtebepaling over het Media-Marketing Plan FoOlee 2015
Adverteren in diverse magazines 
en de ontwikkeling ervan:
• Hart voor Dieren
• PetLife Magazine
• ROS
• Landidee

  DIgITAAL TABLET BROcHURE/MAgAzINE
• Voor consumenten en voor dierspeciaalzaken

  ONDERHOUDEN SOcIAL MEDIA:
• Facebook, etc.

  SPONSORINg:
• diverse evenementen

  BEURzEN:
• Luxe evenementen

  PET’S PLANET:
• Bereik 1,3 mln huisdierbezitters

  FOOLEE BUSINESS cLUB:
• Business seats bij diverse Eredivisieclubs
• Organiseren van diverse brancheparty’s
• Er wordt naar gestreeft om leden een nader
   te bepalen inkoopvoordeel te bieden

Verder worden er informatieavonden georganiseerd met ons eigen serviceteam en is er een 
informatielijn beschikbaar.  

Het bovenstaande is onder voorbehoud. Met name de concrete marktomstandigheden 
kunnen er toe leiden dat aard en omvang wordt gewijzigd.
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WEBSITE APP

FACEBOOK

WEBSITE WEBSITEAPP APPFACEBOOK FACEBOOK

NIEUWSBRIEF
Aan consument

NIEUWSBRIEF
Aan MKB

www.FoOlee.nl


