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Klik op onze startpagina op de knop 
"Online Pop-Up" 
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U wordt doorgestuurd naar onze pagina voor 
Online Pop-Ups, waar je informatie kunt 
vinden en je Online Pop-Up kunt instellen 
door op de volgende knop te klikken: 

Je kunt ook alle geplande Online  
Pop-Ups bekijken door te klikken op:

Zo maak je een Online Pop-Up sStap voor stap

Gebruik deze knop om contact met ons op te 
nemen voor elke Online Pop-Up die je wilt 
organiseren en wij zullen je helpen!
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Een venster wordt geopend, klik gewoon op 
"Aan de slag" om het Online Pop-Up formulier 

in te vullen.

Zo maak je een Online Pop-Up sStap voor stap



Aanmelden of inloggen!
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Zo maak je een Online Pop-Up sStap voor stap
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• Vul de velden in met je contact- en 
merkinformatie.  

• Upload het logo van je merk 

• We hebben een korte en 
pakkende beschrijving van je 
pop-up nodig (max. 50 tekens), 
een paar hashtags om de 
zichtbaarheid te vergroten en 
een langere beschrijving van de 
inhoud of het thema van je pop-up. 

• Upload minimaal 1 foto en 
maximaal 4 (elk maximaal 2 MB). 

• Klik op 'volgende' om door te 
gaan.

Zo maak je een Online Pop-Up sStap voor stap
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• Selecteer de datum, tijd en tijdzone voor 
je Online Pop-Up. 

• Deel je website en links naar sociale 
media en vul de informatie in van wie de 
merk vertegenwoordiger wordt.  

• Als de presentator van de sessie anders 
zal zijn dan de organisator, vul dan de 
informatie van de presentator in 

• Selecteer de taal van het evenement en 
het maximale aantal deelnemers van 
de sessie. 

• Kies of je een openbaar evenement wilt 
hosten (iedereen kan meedoen, tot een 
maximum van 100 deelnemers) of per 
uitnodiging ( jij kiest wie je wilt 
uitnodigen en wie je wilt accepteren in de 
sessie). 

• Klik op 'volgende' om door te gaan.

Zo maak je een Online Pop-Up sStap voor stap
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• Als je ervoor kiest om een openbare pop-
up te maken, heb je de volgende opties om 
inkomsten te genereren: 

• Gratis pop-up: je bezoekers hebben 
gratis toegang tot de sessie 

• Donatie Pop-Up: je bezoekers kunnen 
voor, tijdens en na de sessie donaties 
doen aan je bedrijf op je pop-uppagina 
en tijdens het streamen 

• Toegangsprijs Pop-Up: je bezoekers 
betalen een entree voor toegang tot je 
evenement 

• Voorverkoop Pop-Up: je bezoekers 
zullen een coupon kopen die later op je 
website kan worden geruild

Zo maak je een Online Pop-Up sStap voor stap
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Als je ervoor kiest om een gratis pop-up te doen, 
klik je gewoon op "Volgende" om door te gaan met 
het proces

Zo maak je een Online Pop-Up sStap voor stap
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• Als je ervoor kiest om een pop-up 
met donaties te doen, vul dan de 
informatie in over het doel van de 
donatie, de link naar je donatiesite 
en leg de procedure uit 

• Je kunt ook enkele foto's uploaden 

• Klik op “Volgende" om door te gaan 
met het proces 

Zo maak je een Online Pop-Up sStap voor stap
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• Als je ervoor kiest om een pop-up 
voor toegangsprijzen te doen, stel 
dan de prijs voor de toegang tot je 
evenement in 

• Klik op "Volgende" om door te gaan 
met het proces

Zo maak je een Online Pop-Up sStap voor stap
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• Als je ervoor kiest een pop-up in de 
voorverkoop te gebruiken, stel dan de 
prijs van de coupon in 

• Vul de informatie over de voorverkoop, de 
link om de coupon in te wisselen, de 
beschrijving en hoe verder te gaan 

• Upload enkele foto’s 

• Accepteer de algemene voorwaarden 

• Klik op "Volgende" om door te gaan met 
het proces

Zo maak je een Online Pop-Up sStap voor stap
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• Vul je facturatiegegevens 
in en, indien je er een 
hebt, voer de 
kortingscode in. 

• Klik op "Afronden en 
betalen" om het proces 
te voltooien. "

Kies of je wilt betalen voor: 
• Een enkele sessie voor 49 € 
• Een vast tarief van 3 

maanden voor 99 € waarin je 
tijdens die drie maanden 
zoveel Online Pop-Ups kunt 
spelen als je wilt! 

Zo maak je een Online Pop-Up sStap voor stap
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Je wordt doorgestuurd naar de betalingspagina. 
Je moet je creditcardgegevens invoeren, het is 

veilig en eenvoudig. 

Zo maak je een Online Pop-Up sStap voor stap
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• 'Zodra de betaling is voltooid, 
wordt deze pagina 
weergegeven.  

• Het is een samenvatting van 
de informatie van je Online 
Pop-Up. 

• We zullen een 
kwaliteitscontrole uitvoeren 
en zodra we het hebben 
gepubliceerd, ontvang je een 
e-mail met de link naar de 
pagina die is gemaakt voor je 
Online Pop-Up! 

Zo maak je een Online Pop-Up sStap voor stap



Opties voor het genereren 
van inkomsten

Stap  
voor stap.
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Wat zijn de opties voor het genereren van inkomsten? 

• Dat zijn verschillende soorten Online Pop-Ups die je kunt organiseren en er geld mee 
kunt verdienen! Je hebt de volgende mogelijkheden: 

• Donaties Pop-Up: Je kunt uw pop-up maken door de link naar je donatiesite of 
campagne toe te voegen, en bezoekers van je sessie kunnen donaties doen voor 
je doel. 

• Toegangsprijs Pop-Up: Je stelt een toegangsprijs in voor je online evenement 
en de bezoekers die willen meedoen, betalen die vaste prijs. 

• Pop-up voorverkoop: Je stelt de prijs van een kortingsbon in als toegang tot je 
online evenement en bezoekers die willen deelnemen, betalen de prijs van de 
kortingsbon. Deze coupon kan op elk moment door de bezoekers op de website 
van het merk worden ingewisseld. 

• Productcatalogus: Nadat je je Online Pop-Up hebt ingesteld, kun je een 
productcatalogus toevoegen; het uploaden van producten van je website naar 
ons platform met een directe link naar je site. Je bezoekers kunnen je producten 
op elk moment kopen.

Opties voor het genereren van inkomsten stap voor stap
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En hoeveel kost dit? 

• De eerste sessie is altijd gratis! En ons team is beschikbaar om je op elk moment 
van het proces te helpen; 

• Vanaf de tweede sessie kun je ervoor kiezen om individuele sessies te betalen, 
tegen een vast tarief van 49 € + btw, of abonneer je voor drie maanden en plan 
zoveel sessies als je wilt voor slechts een vast tarief van 99 € + btw. 

En aarzel niet om contact met ons op te nemen om meer te weten te komen over 
speciale promoties als je een vereniging, een bureau of een internationale makelaar 
bent. Ons doel is om je te overtuigen om deze innovatieve oplossing optimaal te 
gebruiken en optimaal te benutten. 

Opties voor het genereren van inkomsten stap voor stap
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Wat zijn de kosten de opties voor het genereren van 
inkomsten? 

• We rekenen slechts een kleine commissie bij het afsluiten van onze opties voor het 
genereren van inkomsten: 

• Donaties Pop-Up: We brengen 5% in rekening van alle donaties die zijn 
verzameld zoals aangegeven door het merk na gebruik van een 
leadgeneratiecode. Deelnemers doen de donaties rechtstreeks aan de website / 
campagne van het merk, zodat het merk het totaal van de donaties van ons 
platform aangeeft. 

• Toegangsprijs pop-up: We brengen 10% van alle gegenereerde inkomsten in 
rekening. Terwijl we de facturen voor de ingangen genereren, ontvang je 90% van 
de inkomsten die met de tickets zijn gegenereerd. 

• Pop-up voorverkoop:  We brengen 10% van alle gegenereerde inkomsten in 
rekening. Terwijl we de facturen voor de kortingsbonnen genereren, ontvang je 
90% van de inkomsten die zijn gegenereerd met de verkoop van kortingsbonnen. 

• Productcatalogus: We brengen 5% van de door het merk opgegeven omzet in 
rekening na gebruik van leadgeneratiecode. Bezoekers kopen de producten via 
de website van het merk, dus het merk geeft het totale aantal verkopen aan dat 
van ons platform komt.

Opties voor het genereren van inkomsten stap voor stap
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Hoe werkt de Donatie Pop-Up?

Voor de sessie: 

Nadat je je online donatiespop-up hebt gemaakt, verschijnt dit vak op 
de pop-uppagina. 

Deelnemers die zich voor de sessie registreren, kunnen toegang krijgen 
om de donaties te doen via de groene knop, die doorverwijst naar uw 
donatiesite. Deze knop is actief sinds de aanmaak van de pop-up, dus 
je kunt al voor het evenement donaties ontvangen.

Tijdens de sessie:  

Wanneer je de streamsessie start, verschijnt het donatievak onder het 
videoscherm, zodat bezoekers die de pop-up bekijken, tijdens de 
sessie donaties kunnen doen.

Na de sessie:  

Zodra je de streamsessie hebt beëindigd, blijft het donatiesvak actief 
op je pop-uppagina. Zodat bezoekers na de sessie een donatie kunnen 
doen. 

Opties voor het genereren van inkomsten stap voor stap
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Voor de sessie: 

Nadat je je online Toegangsprijs pop-up hebt gemaakt en de prijs van 
de toegang hebt ingesteld, zullen we deze op het registratieformulier 
weergeven. 

Deelnemers die aan de sessie willen deelnemen, betalen de 
toegangsprijs tijdens het registratieproces.

Tijdens de sessie: 

Om toegang te krijgen tot de streamsessie, sturen we de link per e-mail 
naar elke bezoeker die de registratie heeft voltooid en de toegangsprijs 
heeft betaald.

Hoe werkt de Toegangsprijs Pop-Up?
Opties voor het genereren van inkomsten stap voor stap
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Hoe werkt de Voorverkoop Pop-Up?

Voor de sessie: 

Zodra je je voorverkoop Online Pop-Up hebt aangemaakt en een prijs 
voor de kortingsbon hebt ingesteld, verschijnt dit vak op de pop-
uppagina. 

Bezoekers die aan de sessie willen deelnemen, betalen de coupon 
tijdens het registratieproces en kunnen deze op elk moment inwisselen 
via de groene knop. 

Tijdens de sessie:  

Om toegang te krijgen tot de streamsessie, sturen we de link per e-mail 
naar elke bezoeker die de registratie heeft voltooid en de couponprijs 
heeft betaald. 

Na de sessie:  

Zodra je de streamsessie hebt voltooid, blijft het voorverkoopvak actief 
op je pop-uppagina. Bezoekers kunnen de coupon dus na de sessie 
inwisselen.

Opties voor het genereren van inkomsten stap voor stap
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Hoe werkt de Productcatalogus?

Voor de sessie: 

Je kunt een productcatalogus toevoegen aan elk soort Online Pop-Up. 

Zodra je je sessie hebt opgezet en deze is goedgekeurd, ga je naar je pop-up 
dashboard en uploadt je je producten in het tabblad “Productcatalogus". 

Onthoud dat we de producten op je pop-uppagina zullen maken, maar 
gebruikers zullen naar je webpagina worden doorgestuurd om ze te kopen. 

Opties voor het genereren van inkomsten stap voor stap
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Voor de sessie: 

Nadat je de productcatalogus via je dashboard hebt toegevoegd, 
verschijnen de producten op je pop-uppagina. 

Bezoekers kunnen op elk moment op de groene knop klikken om ze te 
kopen en ze worden doorgestuurd naar de website van je merk.

Tijdens de sessie:  

Wanneer je de streamsessie start, verschijnen er producten onder het 
videoscherm, zodat bezoekers die de pop-up bekijken, je producten 
kunnen kopen tijdens de sessie. 

Na de sessie: 

Zodra je de streamsessie hebt voltooid, blijven de producten die je 
hebt geüpload op je pop-uppagina verschijnen. Zodat bezoekers ze na 
de sessie kunnen kopen. 

Opties voor het genereren van inkomsten stap voor stap

Hoe werkt de Productcatalogus?
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Bedankt!


