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Voorwoord
Beste schoonheidsspecialist,
Met veel trots heten wij je van harte welkom op het online ANBOS-platform.
Je vindt hier informatie, producten en diensten die interessant kunnen zijn voor jouw
salon.
Loop alles eens rustig door. Heb je opmerkingen of wil je een suggestie doen, laat
het ons gerust weten via anbos@genpromotion.nl.
Voor nu, veel plezier bij jouw bezoek aan dit online platform.
Met vriendelijke groet,
Het ANBOS-team
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ANBOS - Promotiewinkel
www.promotiewinkelanbos.nl
Waarom deze promotiewinkel?
Omdat het combineren van online met offline winkelen de toekomst is. Als klant
koop je wat je nodig hebt, waar en wanneer jou dat uitkomt en als ondernemer
speel je daar op in.
Hoe kun jij hierop inspelen?
Door je in ieder geval náást je fysieke winkel ook te richten op online ondernemen.
Maak een website, zet een webshop op en kijk hoe je social media in kunt zetten.
Online niet zichtbaar = voor je klant, niet vindbaar.
Wat betekent de ‘ANBOS-Promotiewinkel’ voor jou?
De promotiewinkel biedt je diverse handige producten en diensten op één platform.
Denk aan rechtenvrij beeldmateriaal, alle ANBOS-attributen, maar ook aan
betaalde diensten zoals het laten maken van een website of het opzetten van een
social media campagne. Doordat er collectief wordt ingekocht, kun je er via dit
platform behoorlijk van profiteren.
Kijk en bestel dus wat je nodig hebt en zet jezelf beter op de kaart bij jouw
(potentiële) klanten.
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Hoe werkt de ANBOS - Promotiewinkel?
Ga naar www.anbos.nl
Klik links bovenin op SCHOONHEIDSSPECIALISTEN
Klik op WAT BIEDEN WIJ?
Ga naar ANBOS-PROMOTIEWINKEL
https://www.anbos.nl/schoonheidsspecialist/wat-bieden-wij/anbos-promotiewinkel
In onderstaand filmpje leggen wij stap voor stap uit hoe je kunt inloggen en jouw
account kunt aanpassen.

ANBOS heeft middelen gemaakt, die jij kunt downloaden of aanschaffen in dit
platform en kunt inzetten in jouw onderneming.
Deze middelen zetten wij voor jou klaar op de Promotiewinkel.
Eenmaal ingelogd, kom je op de startpagina van de ANBOS-promotiewinkel. Hier
vind je in de toekomst de uitgelichte campagnes of lopende acties en een handige
marketingkalender die je kunt downloaden voor je eigen marketing.
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Registreren & Inloggen
Registreren

Klik op REGISTREREN
Voer je NAAM, E-MAILADRES in en BEDENK ZELF EEN WACHTWOORD
Let op, om te verifiëren dat je ANBOS-lid bent, dien je goedgekeurd te worden.
Verificatie duurt maximaal 2 werkdagen. Als je bent goedgekeurd krijg je een e-mail
op het e-mailadres waarmee je bent geregistreerd. Hierna is het voor jou mogelijk
om in te loggen.

Inloggen
Vul het E-MAILADRES EN WACHTWOORD in en klik op AANMELDEN
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WACHTWOORD VERGETEN
Klik in het aanmeldscherm op WACHTWOORD OPNIEUW INSTELLEN

Voer je E-MAILADRES in.
Je ontvangt dan een e-mail waarmee je een nieuw wachtwoord kunt instellen.
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Mijn account
Eenmaal ingelogd vind je in de navigatiebalk MIJN ACCOUNT.
Mocht je jouw bestellingen willen volgen of de historie kunnen zien, dan dien je voor
dit losse onderdeel een account aan te maken. Omdat hier een betalingssysteem
aan gekoppeld is, is uit veiligheid overweging er voor gekozen, om hier een aparte
inlog voor te maken.

Je kunt hiervoor gewoon hetzelfde e-mailadres en wachtwoord aanhouden, als bij
het inloggen op de al gehele site.
Na het registreren worden je gegevens onthouden, en hoef je je verder niet meer in
te loggen. Tenzij je je inlogt op een andere pc, mobiel of iPad, dan wordt er uit
veiligheid wel gevraagd je opnieuw in te loggen.

Wat vind je in de ANBOS - Promotiewinkel?
In de promotiewinkel vind je handige tools om jouw salon meer op de kaart te
kunnen zetten. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor het laten maken van een website.
Of een mooie huisstijl, folder of visitekaartje laten ontwikkelen.
Wat dacht je van handige kant kant-en-klare Facebook posts?
Ook de beeldbank met daarin gratis en rechtenvrije foto's kun je downloaden en
gebruiken voor jouw communicatie uitingen. Wel zo handig. Daarnaast kun je hier
makkelijk (al dan niet gepersonaliseerde) ANBOS-promotieartikelen en
relatiegeschenken bestellen.
We doen er alles aan om het je zo makkelijk mogelijk te maken. Vanaf nu hoef je je
niet meer druk te maken om je marketing omtrent jouw salon. Kijk, vind en bestel. En
wij zorgen dat de middelen tot jouw beschikking zijn. *
* zolang je lid bent van ANBOS.
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Korte toelichting op de promotiewinkel
Campagnes
Wanneer ANBOS een actie heeft worden deze automatisch onder dit kopje
geplaatst. Je vindt hier een beknopte uitleg over de lopende campagne of actie en
hoe jij hierop kunt mee lift. Alle promotionele middelen ter ondersteuning van de
campagne of actie worden benoemd, welke je dan kunt downloaden of bestellen.

Winkel
Hoe groot je salon ook is en in welk stadium het zich ook bevindt, wij reiken je de
middelen aan om je droom leven in te blazen.
Of je nu flyers, briefpapier, enveloppen of visitekaarten nodig hebt. Je vindt in de
winkel alle marketing en communicatie middelen die je kunt inzetten om jouw salon
op de kaart te zetten.

Beeldbank
In de beeldbank kun je rechten-vrije foto’s gratis downloaden en deze beelden
gebruiken op bijvoorbeeld je website of social media. Je klikt op een categorie waar
je graag een foto van wilt hebben en hier kun je vervolgens kiezen uit een aantal
foto’s. Door deze in je winkelmand te stoppen en vervolgens ‘afrekent’, krijg je een
link / bestand per mail, waardoor je de foto gemakkelijk kunt downloaden. De foto
wordt je in hoge resolutie gestuurd.

Mijn Account
Houd je toekomstige bestellingen bij, reken sneller af en synchroniseer je favorieten.

Marketingkalender
Soms laat je je verleiden: je adverteert of plaatst af en toe eens wat op social media,
als je de nodige inspiratie hebt gevonden.
Hoewel er niets op tegen is ad hoc te handelen als de gelegenheid zich voordoet, is
het toch goed om je marketingactiviteiten vooraf te plannen.
Met deze centrale kalender maak je jouw eigen marketingkalender. En kan jij met
jouw lokale activiteiten optimaal mee liften op de landelijke activiteiten van ANBOS.
Op de centrale kalender vind je:
Belangrijke dagen, waarop je kunt inhaken
Campagnes van ANBOS (indien deze actief zijn)
Wil je de kalender afdrukken?
Kies dan: “BESTAND – AFDRUKKEN – GEAVANCEERD”
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Contact
Wil je meer informatie over de ANBOS-promotiewinkel?
Stel je vraag aan de ANBOS of onze samenwerkende partij GEN Promotion.
Of kijk op de startpagina van de Promotiewinkel, regelmatig worden er uitlegvideo’s
geplaatst.
Wij wensen je een succesvolle onderneming met veel (nieuwe) klanten toe middels
dit platform.
Tevens wensen wij jullie heel veel winkelplezier en een fijne campagnetijd.
Een samenwerking tussen…

ANBOS
Pompmolenlaan 16
3447 GK Woerden
E: communicatie@anbos.nl
T: 0348 - 748 200

GEN Promotion
Trasmolenlaan 5
3447 GZ Woerden
E: info@genpromotion.nl
T: 0348 - 508 055
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