B-Funk is het platform voor dansers van alle stijlen en niveau’s.
Om bij B-Funk te trainen is er geen vereist niveau, juist alle
leeftijden, stijlen en niveaus door elkaar creëert een unieke
omgeving om jezelf in te ontwikkelen en om andere mensen te
leren kennen.

Wist je dat?
Je bij B-Funk ook je eigen lessen kan opstarten zonder
investering?
We werken aan een tool om je eigen logo op kleding te laten
drukken en aan te bieden via B-Funk? Wij regelen
voorraadbeheer, betalingen en verzendingen zodat jij je
merchandise kan aanbieden aan fans, of kan gebruiken voor je
eigen crew.
B-Funk altijd op zoek is naar gemotiveerde mensen om het
platform mee uit te breiden? Heb jij iets te bieden, of wil je
graag meehelpen aan B-Funk? Neem gerust contact op.
Wil je meer weten? Vraag informatie aan bij de
zaalverantwoordelijke of bel naar +31 6 45 97 1345.

Social media

1. Social media
Deze tool is bedoeld om een plek te bieden waar je jezelf online
kunt promoten. Het voordeel hiermee is dat we het online
bereik van alle leden kunnen combineren op 1 pagina. Hierdoor
kan je veel sneller meer mensen bereiken. Gebruik dit vooral om
je eigen zakelijke/prive account mee te promoten. Je kunt jezelf
voor deze tool aanmelden op
b-funk-platform.webshopapp.com/tools voor €2,- per
kalendermaand + (optioneel) €1,- om punten te kunnen krijgen.

2. How to post

Om het meeste uit deze tool te halen word aangeraden om deze
volgorde aan te houden. Verder wordt aangeraden een
zakelijke/artiesten facebook pagina aan te maken voor jezelf, als
je hier nog niet aan toe bent kun je ook je prive pagina of die
van B-Funk gebruiken.

2.1 Upload je video/foto
Als je een zakelijke facebook hebt is het het beste om je
bericht als eerste hier te uploaden. Upload hem anders op
je persoonlijke account of rechtreeks op de pagina van
B-Funk. (vergeet je zelf dan niet te taggen ;)

2.2 Deel op de B-Funk pagina
Deel het bericht van je (zakelijke) facebook op de B-Funk
facebook.

2.3 Resultaten (optioneel)
Over de resultaten van je video worden punten verdeeld
waarmee je korting kan krijgen op de B-Funk tool “Meet &
Train”. Hoe beter je video presteert, hoe meer punten je
krijgt.

3. Punten krijgen
De punten zullen maandelijks worden berekend en uitgekeerd.
De punten zullen via whatsapp bekend worden gemaakt. Zorg
er daarom voor dat je profiel op de B-Funk webshop volledig is
ingevuld zodat we jouw contactgegevens hebben. 15 punten
staat gelijk aan €1,- korting, elke punt is dus iets meer dan €0,06
per stuk.

4. De punten.
Onderdeel

Punten Per x In €

Posten

5

1

€0,33

Bereikte personen

1

25

€0,07

Videoweergaven

2

25

€0,13

Reacties en opmerkingen

1

5

€0,07

Like

1

2

€0,07

Geweldig

1

1

€0,07

Reacties op B-Funk pagina

2

1

€0,13

Maximaal 5 video’s per kalendermaand

Deze tool is nog in test-fase, B-Funk Platform kan er elk moment voor kiezen om deze tool stop te zetten om deze opnieuw in te richten.
(alle al-uitgekeerde punten kunnen dan uiteraard nog steeds gebruikt worden zoals beloofd.)

4.1 Punten gebruiken
Je kunt je punten gebruiken via Ideal op
b-funk-platform.webshopapp.com of via de pin. Als je via
ideal de kortingscode* “#punten” gebruikt, zal de korting
gelijk worden toegepast. Houd er rekening mee dat de
aankoop word geannuleerd als je de code hebt gebruikt
maar niet genoeg punten hebt.
* Op de plaats van de # vul je het aantal punten in dat je wil gebruiken. Houd rekening met het maximaal
aantal te gebruiken punten per pakket.

