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De prijzen van de vakantievouchers voor een “FREEFLIGHTS TROPICS”-actie zijn: 
(elke voucher geeft recht op 2 gratis tickets naar ‘ver-weg’ bestemmingen) 

      500     -        1.000  stuks*    € 75,00  per voucher 
   1.000    - 2.500  stuks    € 65,00  per voucher 
   2.500    - 5.000  stuks    € 55,00  per voucher 
   5.000    >   stuks    € 50,00  per voucher 
minimale afname (per 3 maanden actieperiode):  500 stuks 

 
 

 

 

De prijzen van de vakantievouchers voor een “FREECITYFLIGHT” -actie zijn:       
(elke voucher geeft recht op een gratis ticket naar diverse Europese steden) 

     500      -            1.000 stuks*    € 44,00   per voucher 
  1.000      -          2.500 stuks    € 39,00  per voucher 
  2.500      -          5.000 stuks    € 34,00  per voucher 
  5.000      -        25.000 stuks    € 29,00  per voucher 
25.000      >         stuks                    € 24,00  per voucher  
minimale afname (per 3 maanden actieperiode):  500 stuks 

 
 

 

 

De prijzen van de vakantievouchers voor een “FREEFLIGHTS BEACH” -actie zijn: 
(elke voucher geeft recht op 2 gratis tickets naar Zuid Europese vakantiebestemmingen) 

     500     -            2.500 stuks*    € 55,00  per voucher 
  2.500     -            5.000 stuks    € 45,00  per voucher 
  5.000     -         10.000 stuks    € 35,00  per voucher 
10.000     -         25.000  stuks    € 30,00  per voucher 
25.000     >      stuks    € 25,00  per voucher 
minimale afname (per 3 maanden actieperiode):  500 stuks 

 
 

 

 

De prijzen van de bonnen voor een “VAKANTIE CADEAU BON”-actie zijn: 

Aantal                   Bon75         Bon50         Bon25         3xBon** 
     500    -         5.000  stuks *  € 20,00       € 12,00       €   5,00       € 35,00 
  5.000    -       10.000  stuks  € 15,00       € 10,00       €   4,00       € 30,00 
10.000    -       15.000  stuks  € 12,50       €   7,50       €   3,00       € 25,00 
15.000    >      25.000  stuks  € 10,00       €    6,00       €   2,50      € 22,50 
25.000    >  stuks  €   9,00       €    5,00       €   2,00       € 20,00 
minimale afname (per 1 mnd. actieperiode):     500 stuks 
minimale afname (per 3 mnd. actieperiode):  1.000 stuks 

 
 

 

 
 

De prijzen van de coupons voor een “TRY ME FREE”-actie zijn: 

Afhankelijk van de aantallen, de actieperiode, actieduur en de uiteindelijke consumentenprijs 
van het product. Na ontvangst van deze informatie geven wij u hiervoor een prijs-op-maat. 

 
 
Vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW en zijn geldig voor twee maanden. 
*      Exclusief eenmalige ontwerp- en drukwerkkosten ad  € 995 
**    Mapje met drie waardebonnen, met de waarden € 25,  € 50 en € 75 


