
Vitesse stimuleert kaartverkoop via mobiele coupons

ARNHEM – Vitesse is de eerste betaaldvoetbalorganisatie in Nederland 
die via mobiele coupons supporters stimuleert kaarten te kopen voor 
een voetbalwedstrijd. De huidige nummer twee in de Eredivisie Vitesse 
en kortingsaanbieder Scoupy hebben recent een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten voor één jaar. De aftrap van de 
samenwerking bestaat onder meer uit een gratis Vitesse-sjaal bij 
aanschaf van toegangskaarten voor de wedstrijd tegen RKC van 
aanstaande zondag. 

Er zijn vier coupons per supporter voor een gratis 'Met z'n allen achter 
Vitesse'-sjaal beschikbaar, opdat het hele gezin de wedstrijd in Gelredome met 
korting én een passende sjaal kan bezoeken. De coupons zijn alleen 
inwisselbaar bij de MijnVitesse-fanshop aan de Jansbinnensingel in Arnhem. Zo 
kan bijvoorbeeld een gezin met twee kinderen (jonger dan 12 jaar) op de 
Noord Tribune al naar de wedstrijd voor 54 euro in totaal, én krijgt daarbij met 
de Scoupy-App vier sjaaltjes ter waarde van 54 euro gratis. 

Vorige week opende MijnVitesse, de nieuwe fanshop van Vitesse aan de 
Jansbinnensingel in Arnhem. Ter ere van deze opening krijgen supporters op 
vertoon van de coupon in de Scoupy-App hier op zaterdag 15 december tussen 
12.00 en 16.00 uur een gratis sleutelhanger met het logo van Vitesse. 
Zaterdag vindt ook het jaarlijkse ijssculptuurfestival in Arnhem plaats. Op het 
plein in het Musiskwartier zal zaterdag door een kunstenaar de Arnhemse John 
Frostbrug uit ijs worden gemaakt. Scoupy is van de partij om iedereen waar 
nodig te helpen met het installeren van de Scoupy-App. Verder is ook de 
Mascotte van Vitesse 'Vito' te zien op dit festival. 

Met Scoupy kan de consument nieuwe locaties ontdekken, nieuwe ervaringen 
opdoen of met voordeel nieuwe producten proberen. Via het aanbieden van  
interessante kortingsacties krijgen retailers, horeca en MKB-ers meer klanten 
over de vloer. Korting geven is niet het doel, maar het middel om consumenten 
en ondernemers bij elkaar te brengen.

De acties van MijnVitesse zijn terug te vinden in de gratis Scoupy-App voor 
iPhone en Android-smartphones. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.scoupy.apps.scoupy
https://itunes.apple.com/nl/app/scoupy/id467404297?mt=8
http://www.vitesse.nl/

