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Inleiding 
 
Leuk dat je je hebt aangemeld voor het ambassadeurschap! We 
hebben je hard nodig. In deze handleiding gaan we 
bespreken wat het nou precies inhoudt en wat jij 
kunt doen om geld te verdienen. Er zijn namelijk 
meerdere manieren om leuke bonussen te 
verdienen bovenop je commissie. En wat moet je 
allemaal doen om echt van start te kunnen gaan? 
Je komt het allemaal te weten! 
 
Als je vragen hebt over de inhoud van deze handleiding dan kan je ons altijd mailen, 
bellen of appen. En no worries: ook in het weekend en de avond kan je altijd bij ons 
terecht. 
  



 
2 

Inschrijving 
 
Je hebt je nu aangemeld. Dat betekent dat wij nu op de hoogte zijn van je interesse. Je 
hebt je telefoonnummer en e-mail aan ons doorgegeven en wij zullen contact met je 
opnemen om even wat meer over je te horen, want wij zijn ook erg benieuwd naar jou!  
 
Nadat we elkaar hebben gesproken zal je jouw inloggegevens ontvangen voor jouw 
account op onze website. Hier kan je alles vinden en doorgeven. Alle handleidingen en 
tips & tricks staan hierop en bijvoorbeeld ook de leaderboards voor de bonussen! 
Belangrijk is dat je de gegevens aanvult in je account, zodat wij alle voor ons 
belangrijke gegevens van je hebben. Zodra je dit hebt gedaan zullen wij je 
starterspakket opsturen. Lees op de volgende pagina wat daar allemaal in zit! 
 
 
 
 
PS: Het kan nu even iets langer duren voordat je het pakket ontvangt. Dit heeft ermee 
te maken dat we de pakketten in grotere aantallen bestellen en even moeten 
wachten tot we dat kunnen doen. We laten je hoe dan ook weten wanneer je het 
pakket ontvangt.  
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Wat krijg je van ons? 
Nadat je de inschrijving hebt voltooid sturen wij je pakket op, maar wat zit daar 
allemaal in? In ieder geval al het promotiemateriaal waarvan wij denken dat je het 
goed kan gebruiken. Als jij denkt dat je meer nodig hebt of iets mist, zeg het dan 
vooral. Appen of bellen kan altijd! 
 

Jouw Pixel Berry ID 

Om je te kunnen verantwoorden als ambassadeur tegen potentiële klanten krijg je van 
ons een geplastificeerd pasje met jouw eigen naam erop. Deze kan je makkelijk bij je 
houden. 
 

Visitekaartjes for days 
Maar je pasje ga je natuurlijk niet weggeven, dus je krijgt ook visitekaartjes van ons om 
uit te delen aan mogelijke klanten. Zo hebben zij gelijk al onze gegevens en kunnen ze 
ons makkelijk bereiken. Zijn je kaartjes op? Top! Dan sturen we nieuwe. 
 

Flyers 
Wat lastiger mee te nemen natuurlijk dan visitekaartjes, maar een goede tool om 
mensen mee te kunnen overtuigen. Hoor je iemand praten over marketing? Neem er 
dan eentje mee van huis en overhandig ‘m. Zo ben jij weer een stapje dichterbij die 
bonus! En ook hier: op? Top! 
 

Kaartjeshouder 
Leuk al die kaartjes, maar die neem je natuurlijk niet los mee in je tas of zak. Die 
moeten in een mooie houder. Zo ligt niet je hele tas vol met kaartjes en blijven ze nog 
mooi ook! 
 

En nog een paar andere goodies… 
Nog een klein cadeautje en een paar andere dingetjes om je alvast te bedankten. Maar 
de echte cadeaus verdien jij zelf, dus lees snel verder hoe je dat kan doen!  
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Wat moet ik doen? 
Wat is nou eigenlijk jouw job? Jij kan geld verdienen door mensen naar ons door te 
sturen die een vorm van marketing nodig hebben. Dit houdt meestal in dat ze een 
website nodig hebben of actiever willen worden op social media. Maar Pixel Berry kan 
ook helpen bij de algehele marketingstrategie, we verzorgen grafisch design (logo, 
huisstijl, animaties etc.) en we verzorgen ook al het onderhoud voor onze diensten. Kijk 
even op de website voor wat uitgebreidere info. 
 
Maar hoe verdien jij nou geld? We reiken jou alle middelen aan, zodat jij op elke manier 
die jij wil benutten mensen kan bereiken. We hebben flyers, visitekaartjes (die ook in je 
starterspakket zitten), maar ook postings voor Instagram, Facebook of andere social 
media. Dus heb jij een groot bereik op social media? Zet die dan in je voordeel in. 
 
We staan altijd open voor goede ideeën en suggesties. Dus heb jij een poster nodig, 
omdat je in je buurt een event hebt waar je mensen wil overhalen? Dan krijg je die. 
 

Hoe meer jij doet, hoe meer je kan verdienen!  
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Hoe kan ik geld verdienen? 
Ah, je bent bij het leukste deel aangekomen! In de kern verdien jij je beloning op basis 
van commissie. Wat is dat? Hieronder een voorbeeld: 
 

Stel jij brengt een klant naar ons toe en hij/ zij wil een webshop. Dan maken wij 
een offerte. Laten we zeggen dat dit een webshop is van €1500,- (dat is geen 
gekke prijs voor een webshop van formaat) en dat de klant de offerte accepteert. 
Als dit jouw eerste klant is die je aanbrengt dan krijg jij 10% van de eerste factuur. 
Dat betekent in dit geval dus dat je €150,- verdient. Lekker cashen! 

 
Maar hoe kan je nou meer gaan verdienen? Goede vraag! Het is in feite heel simpel: 
Je begint met een commissie van 10%. Maak je een sale? Dan krijg je permanent 1% 
extra commissie op je volgende sales met een maximum van 20% (door de sales). Je 
kan daar bovenop speciale beloningen krijgen voor bepaalde doelen en uitdagingen. 
Heb jij een uitzonderlijk grote sale: 2% erbij. 5 vrienden aangebracht: 5% erbij.  
En zo kan je al sneller dan je denkt een commissie van 25% behalen. En dan wordt dat 
voorbeeld van hierboven nog leuker! 
 

basiscommissie 

10% 
per sale 

+1% 
maximaal 

20% 
uitdagingen 

+5% 
maximaal 

25% 
 
 
Naast deze commissie kan je via uitdagingen, die af en toe van start gaan, en 
wedstrijden nog een leuke bonus binnenhalen. We hebben het hele jaar lang een 
wedstrijd voor de meeste klanten die aangebracht zijn. De mensen op plaats 1, 2 en 3 
krijgen een toffe bonus! Kijk hieronder wat die zijn. 
 

Plaats #1 

€300,- 

Plaats #2 

€150,- 

Plaats #3 

€100,- 

 
 

van je vrienden 

25% 

En weet jij je vrienden ook enthousiast te maken en zich via jou 
aan te melden als ambassadeur? Dan krijg jij ook nog eens 25% 
van alle inkomsten die je vrienden krijgen. En daar hoef je écht 
helemaal niets voor te doen! Snel appen dus! 
 

 
Meer dan genoeg manieren om je volgende vakantie bij elkaar te sparen!  En 
misschien win jij ook nog wel een paar festivalkaartjes bij een van de uitdagingen. Hoef 
je die al niet meer te kopen! 
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Contact 
 
Heb je nou nog vragen voor ons of is er iets niet helemaal duidelijk? Bel, mail of app 
dan even. We reageren via Whatsapp meestal al binnen een uur. 
 
 

telefoon & Whatsapp 
06 10663291 

mail 
ambassadeur@pixelberry.nl 

website 
www.pixelberry.nl 
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