
Bij FitChef zijn we op een missie: Nederland gezonder maken op een
gemakkelijke en vol te houden manier. Iedereen wil gewichtsdoelstellingen halen,
maar niet té veel moeite doen, zeker niet 365 dagen per jaar. De slimme
eetschema's van FitChef richten zich op gedragsverandering, volledig
geautomatiseerd én gepersonaliseerd. En onze gebruikers weten dat het werkt!

Omdat we veel vragen kregen van onze partners, zoals voedings- en
receptenwebsites, trainers of coachingsprogramma's, hebben we in 2021 onze
eetschema's ook voor B2B beschikbaar gemaakt. Zo zorgen we samen voor een
gezonder Nederland én groeien we samen.

Wil jij graag onze eetschema's onder je eigen naam aanbieden?
En wil jij graag zonder zorgen meer omzet behalen, waarbij FitChef onder jouw
naam de klant helpt met gezonder eten?

Dan is onze Affiliate whitelabel eetschema's oplossing écht iets voor jou!

Op de volgende pagina vind je meer info over hoe dit werkt voor jou. 

Bedankt voor je interesse onze whitelabel voedingsschema’s

Ons whitelabel voedingsprogramma is geschikt voor professionals die
minimaal 2 en max 1000 klanten willen aansluiten. Heb jij een groter
bereik, mail dan naar etienne@fitchef.nl

Affiliate model voor partners



  

Hebben wij jouw gegevens ontvangen? Dan openen we een account voor jou.

Je kunt zelf je aangemelde klanten en commissies bekijken, via jouw beheerdersomgeving

Bij 200€ aan commissies ontvang je van ons een betaling (en boekhoudkundige factuur)

Je kunt iedere maand opzeggen; wel dien je je klanten een optie te bieden:

Overstappen naar FitChef of weekschema's stopzetten.

Hoe kun je je aanmelden?

Ons volledige eetschema systeem: alle eetmomenten per dag voor je klant uitgestippeld

Een eigen whitelabel inlog op weekschema.nl - hier loggen jouw klanten in

Je eigen logo en kleuren wanneer je klant inlogt

Toegang tot al onze recepten en gerechten

Je hebt zelf de keuze of je klanten zelf hun settings beheren of dat jij hun helpt / coacht!

Wij nemen de customer support op ons: jij hoeft je geen zorgen te maken over vragen!

Hulp van ervaren marketing & voedingcoaches die jou kunnen helpen bij de verkoop.

Features van een affiliate whitelabel account:

Aanmelden affiliate

Hoe werkt ons affiliate programma?

  

Indien je onze affiliate model gebruikt, dan ontvang je een over iedere klant die zich
aanmeldt bij jou 
De klant betaalt onze standaard bedragen aan weekschema.nl (waar jouw naam op staat)
Wij betalen je direct uit zodra je €200 aan commissies verdient.

We vragen eenmalige opstartkosten van €79 om jouw account in orde te maken.

25% commissie (ook bij verlengingen)

Wil je graag starten?
Vul jouw gegevens dan hier in:

Wil je liever zelf jouw business model én marges bepalen? Zodat je zelf de betalingen int
voor jouw whitelabel platform? Bekijk dan ons prepaid model!

https://go.fitchef.nl/aanmelden-partners/
https://go.fitchef.nl/aanmelden-partners/
https://go.fitchef.nl/wp-content/uploads/2022/05/FitChef-B2B-Whitelabel-Voedingsschema.pdf

