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Doe mee met onze speciale acties  
en maak kans op extra prijzen!
Van maandag 26 november 2018 tot en met zondag 3 februari 2019 vindt de Jumbo 
Sponsoractie plaats. Tien weken lang ontvang je bij elke € 10,00* aan boodschappen  
een sponsorvoucher ter waarde van € 0,10. Naast het sparen van sponsorvouchers kun je
een bonus voor jouw vereniging verdienen door mee te doen aan onze speciale acties.
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Facebook

Houd je telefoon bij de hand  
voor een bonus van €100,00.
Via de Facebookpagina’s van de Jumbo’s 
in Leek versturen wij berichten waarmee je 
een bonus kunt verdienen.

Bericht: "Als de contactpersoon van  
(naam vereniging) binnen 10 minuten belt, 
verdient de vereniging een bonus van € 100,00!"

Zie je dit bericht op de Facebookpagina 
van Jumbo Leek Industriepark of 
Waezenburglaan verschijnen? Zorg dan dat 
de contactpersoon van jouw vereniging zo 
spoedig mogelijk belt naar 06-23302538 en 
vraagt naar Ellen.

Hulptroepen inschakelen? Vraag zoveel 
mogelijk leden de Facebookpagina 
van de Jumbo’s in Leek te volgen en de 
contactpersoon in te seinen.

 Jumbo Leek Industriepark 
 Jumbo Waezenburg Leek 

Promoot jouw vereniging  
met een filmpje

Maak een kort filmpje voor op ons YouTube 
kanaal en laat de buitenwereld zien wat de 
vereniging allemaal doet om deze actie te 
promoten.

Meedoen?
Maak een filmpje van maximaal 3 minuten en 
stuur het filmpje per mail of via WeTransfer 
naar ellen.tebbes@jumbo.com.  
Het filmpje wordt geplaatst op het YouTube 
kanaal: Jumbo Sponsoractie.

De drie leukste filmpjes winnen  
een bonus!
1e prijs: € 1.500,00
2e prijs: € 1.000,00
3e prijs: € 500,00

YouTube: 
Jumbo 

Sponsoractie 
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Sponsorjacht

Op een geheime locatie in Leek wordt de 
sponsorcheque ter waarde van € 1.000,00 
verstopt. Wekelijks verschijnen er hints op 
de Facebookpagina van de Jumbo’s in Leek , 
die je dichter naar de geheime locatie leiden.

Vind jij de sponsorcheque? Dan mag je de 
cheque, voor jouw vereniging, bij één van de 
Jumbo's in Leek komen verzilveren.

Houd Facebook vanaf 3 december goed in de 
gaten!

 Jumbo Leek Industriepark 
 Jumbo Waezenburg Leek

*Voorwaarden Deze actie loopt van maandag 26 november 2018 tot en met zondag 3 februari 2019.  
De vouchers kunnen tot en met woensdag 6 februari worden gedoneerd via de actiekast in de winkel 
en de Facebookpagina's van Jumbo Leek Industriepark en Waezenburglaan. Dit bedrag is exclusief de 
(door de wet) uitgesloten productgroepen: tabak, slijterijartikelen, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding 
tot 1 jaar, beltegoedkaarten, cadeaukaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, loten, postzegels en 
toegangskaarten. Indien er fraude met de sponsorvouchers wordt geconstateerd, wordt de vereniging 
uitgesloten van deelname aan de Jumbo Sponsoractie.

Door deel te nemen aan de Jumbo Sponsoractie geef je de Maripaan Groep/Jumbo Leek Industriepark 
en Waezenburglaan (Jumbo Supermarkten) toestemming om het door (leden van) de vereniging 
ingestuurde beeldmateriaal te plaatsen op social media, zoals onze Facebookpagina's en het YouTube 
kanaal: Jumbo Sponsoractie. Het is belangrijk dat je als vereniging goedkeuring hebt van de leden die te 
zien zijn op het beeldmateriaal.  
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