
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 trainers, coaches,
voedingsdeskundigen, sportscholen en andere professionals, 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 jouw eigen businessmodel bouwen hiermee?

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

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

Ons whitelabel voedingsprogramma is geschikt voor professionals die
minimaal 5 en max 100 klanten willen aansluiten. Heb jij een groter bereik,
mail dan naar etienne@fitchef.nl

Prepaid model voor partners

Bedankt voor je interesse onze whitelabel voedingsschema’s



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

Je kunt zelf direct klanten toevoegen én beheren, via jouw eigen beheerdersomgeving

Op het einde van de maand ontvang je een factuur per actieve deelnemer (€50 minimum)

Je kunt iedere maand opzeggen; voordat je de factuur ontvangen hebt (de 28e)

De eerste maand geldt: niet goed, geld terug. Geen risico voor jou.

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

De optie om jouw klanten zelf te beheren óf je klant dit zelf te laten doen

Zelf onbeperkt klanten toevoegen of verwijderen

Jij bent zelf de coach van je klanten: vragen over eten of betalingen liggen 100% bij jou.

Features van een prepaid whitelabel account:

Aanmelden Prepaid

Hoe werkt ons prepaid programma?

  

Indien je onze prepaid model gebruikt, dan betaal jij een vaste prijs per aangemelde
klant. Wij rekenen een vaste lage prijs van 
Wel vragen we een minimum van €50 per maand. Je kunt hiermee 10 deelnemers
activeren. Je bent zelf vrij om zelf een bedrag aan jouw klanten te vragen en zo je eigen
marge te bepalen!

€5,- per actieve klant per maand

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

Wil je liever géén kosten maken, maar alleen terugkerende commissie verdienen aan klanten
die zich aanmelden bij jouw whitelabel platform? Bekijk dan ons affiliate model!

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

