Advertentie voor kerkblad, nieuwsbrief, website, facebook e.d.
Onderstaande advertenties kunt u downloaden op www.gzb.nl/dagboek.

GZB-dagboek Een handvol koren 2020
5 redenen om hét gezinsdagboek van 2020 te kopen:

1. Het dagboekje van de GZB is al voor heel veel mensen tot
zegen geweest. U koopt niet alleen een mooi dagboekje, maar
met de aanschaf steunt u ook nog eens het zendingswerk.
Maar liefst € 8 van de prijs van € 12,50 komt ten goede aan
het werk van de GZB.
2. Het is echt een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee
overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te
lezen en één voor persoonlijke bezinning.
3. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel
zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen
verwerken, krijgt u een inkijkje in Gods wereldwijde Kerk.
4. Het dagboek biedt leuke extra’s zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit de landen
waar de GZB werkt.
5. Met een oplage van 39.000, is ‘Een handvol koren’ het best verkochte dagboek van
Nederland.
Interesse? U kunt het dagboekje bestellen bij de plaatselijke zendingscommissie.
Naam contactpersoon: … e-mailadres: …

Verkooptips
1. Benader mensen persoonlijk, vraag hen het boekje te kopen en leg hierbij duidelijk
uit waarom ze dit zouden moeten doen.

2. Zorg daarom dat u duidelijk kunt aangeven waarom mensen Een handvol koren
zouden moeten kopen:
€ 12,50 is niet duur voor een dagboek dat elke dag maar liefst 2 overdenkingen biedt: één
voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Het is
echt een dagboek voor jong en oud! En u koopt niet alleen een mooi dagboekje dat al heel
veel mensen tot zegen is geweest, maar met de aanschaf steunt u ook nog eens het werk
van de GZB. Maar liefst € 8 per boekje komt ten goede aan het zendingswerk.
3. Laat de poster met intekenlijst circuleren op verenigingen en kringen of zorg dat
een lijst aanwezig is tijdens bepaalde gemeentelijke activiteiten.

4. Hang een exemplaar van de poster op een centrale plaats in uw gemeente. Leg of
hang hier een pen bij, zodat mensen direct kunnen inschrijven.

5. Benader mensen die vorig jaar een dagboek kochten.

6. Stel een groep vrijwilligers samen om gemeenteleden te benaderen die nog niet
eerder het boekje kochten.
(een gezamenlijke inzet heeft ook een gemeentebindend effect!)

7. Plaats een bericht in het kerkblad, de weekbrief, op facebook en op de website van
de gemeente.
Onze ervaring leert dat een boodschap na één keer lezen niet goed onthouden wordt.
Beperk het bericht dus niet tot één keer, maar zorg dat iedereen het een aantal keren
onder ogen krijgt.
8. Bestel een inkijkexemplaar bij ons en leg het bij het bestelformulier neer.

9. Maak het je zelf makkelijk! Geen gedoe meer met contant geld, maar gebruik de
machtigingskaarten die de GZB beschikbaar stelt.

