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JE TROOPER BLITZSTART IN 3 STAPPEN

Zelf Troopen
Doe eerst zelf een Trooperaankoop. Kleenex ofzo, via Apotheek Online. 24 uur na je aankoop krijg je de eerste Patat!-mail met het 
exacte bedrag dat je Kleenex heeft opgebracht. Je vindt je aankoop bovendien terug op je Dashboard. (login onderaan de Trooper 
homepage). Tadaa, je bent nu ervaringsdeskundige!

Supertroopers toevoegen

De Troopervonk doorgeven

Nu je toch op je Dashboard bent, klik links op “Supertroopers”. Voeg nog snel een handvol kopstukken van je vereniging toe: hoe meer 
ambassadeurs, hoe beter! Voeg ook even een slogan toe en een kei toffe sfeerfoto. Die extraatjes leiden gegarandeerd tot succes!

Nu nog aan alle leden en sympathisanten de Troopervonk doorgeven. Je pakket met affiches, stickers en flyers is onderweg met de 
post. Hang ze op in je lokaal, kantine of zelfs op het toilet. Mond-aan-mond werkt het allerbest. Leg Trooper uit iedere keer als je  
iemand tegen het lijf loopt en deel de flyers uit. Wat vandaag ook keigoed werkt is online communicatie. Hieronder kun je facebook-
posts en een e-mail vinden. Op de button klikken volstaat al! 

BASIS
om zelf te delen.

WebsiteFacebookE-mail
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*De plek waar je terecht komt wanneer je je aanmeldt rechtsonder op de Homepage.

Ik zie het al, jij wilt er meteen invliegen he? Weet je, volg gewoon deze stappen en dat
komt helemaal goed!

https://drive.google.com/open?id=1wEHfRhrSBZAyIyA7_PlBd9Jxe6fgY4TE
https://drive.google.com/open?id=1CXE_WB6RDuEeqryvlZZ3-FPmtRGEbg8k
https://drive.google.com/open?id=1l3OLaTetDb6olgvGCMmKF-lGJZ20dJxD


TIPS OM DE TROOPERREFLEX TE KWEKEN

Heerlijk ouderwets printmateriaal
Een doos vol flyers, stickers en affiches om de wereld te vertellen dat jullie mee-
troopen, gewoon bij jullie thuis geleverd! We sturen een mailtje zodra deze onderweg 
is! Graag extra materiaal? Klik hiernaast. 

Communiceren = sharen

Doe-het-zelf

Onze Trooperpagina staat vol tips en inspiratie voor jouw vereniging. Vollenbak delen 
op jullie facebook is de boodschap. Zo blijft Trooper in gedachten! 
Ah ja, op de Supertrooperpagina (een geheime groep, speciaal voor jullie)  vind je 
nòg meer info.
Wist je dat een  simpel sms’je of whatsapp’je naar je leden ook vruchten afwerpt?

Trooperiseer je eigen communicatiematerialen. Er is altijd wel een plekje vrij! 
Bijvoorbeeld in de nieuwsbrief, op de affiche, op de placemats of nog zotter op jullie 
truitjes! Wij zijn alvast benieuwd naar de resultaten!

Materiaal
bijbestellen

Trooper 
Facebookpagina

Supertrooper
Facebookgroep

Doe-het-zelf
kit
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Wetenschappers bevestigen: Trooperverenigingen zijn beter af, maar helaas pindakaas... 
je leden durven je vereniging wel eens vergeten bij het online shoppen. Daarom moet 
die Trooperreflex er komen! Met simpele en regelmatige communicatie. 
Dus communiceren, communiceren en nog eens communiceren! 

https://www.facebook.com/groups/Supertrooper/
mailto:vragen%40trooper.be?subject=Bijbestellen%20Troopermateriaal
https://www.facebook.com/trooperBE/
https://www.facebook.com/groups/Supertrooper/
https://drive.google.com/open?id=1WX0sEOKfohpFduoojVaFz2LHa8BblDOr


COMMUNICATIETOOLS

Actie-communicatie
Op de Trooper Drive vind je een mapje met kant-en-klare communicatiemiddelen in het thema van het moment.  Je kunt ook altijd 
gaan piepen in de Supertroopergroep voor wat tips en tricks, of gewoon de posts van op onze Trooperpagina sharen. 
Vergeet zeker de link naar je  eigenTrooperpagina niet! 
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Trooper Drive

Hier vind je dé tools voor de momenten dat iedereen aan het shoppen slaat. Valentijn, 
Sinterklaas, het eindejaar... noem maar op. Deze updaten we regelmatig.

https://www.facebook.com/groups/Supertrooper/
https://drive.google.com/open?id=1R5cEEqFHM36dWjWjOLV2vNs8nVsA7X4L


HANDIGE LINKS

Trooper Facebookpagina

Trooper DriveOverzicht shops FAQ

Supertroopergroep Supertrooper
 Dashboard

Hier posten we vollenbak content 
om met je vereniging te delen. 
Liken maar, dan blijf je op de 
hoogte!

Omdat de volledige lijst constant 
evolueert, hebben we ons beperkt 
tot de populairste shops. Het 
overzicht van alle partnershops 
kan je vinden op de Trooperpagina 
van jouw vereniging.

Dé plaats waar je al het nodige 
vindt om te communiceren. 

Heb je een vraag? Check dan snel 
de meest gestelde vragen, wie 
weet is de jouwe al beantwoord!
Natuurlijk ook superhandig voor 
wanneer je leden met een vraag 
zitten.

Nog geen lid? Druk op boven-
staande knop en vervolgens op 
‘Join Group”. Vergeet zeker de 
andere Supertroopers van je 
vereniging niet toe te voegen! 

Log je rechtsonder op de home-
page aan. Dat doe je simpelweg 
met je e-mailadres. 
Paswoord vergeten? Dan kan je 
er hier ook een nieuwe 
aanvragen.

Klik op de gekleurde balkjes om het zelf te ontdekken! 

https://www.facebook.com/trooperBE/
https://drive.google.com/open?id=1R5cEEqFHM36dWjWjOLV2vNs8nVsA7X4L
https://drive.google.com/open?id=1fhDV4DyByw32_Pp2M9sl6PiMFRmyy6XS
https://www.trooper.be/faq
https://www.facebook.com/groups/Supertrooper/
https://www.trooper.be/


NOG VRAGEN? 

Het Trooperteam staat  met veel plezier voor je klaar.
Stuur gerust een mailtje naar vragen@trooper.be of bel naar 0486/73.60.31

Contact

Chelsea

LeenElisabet

mailto:vragen%40trooper.be?subject=Contact
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