
Kinder- 
postzegels  
te koop! 

Volgende week start de Kinderpostzegelactie 2019.  
Van 25 september tot en met 2 oktober kun je langs de  
deuren om Kinderpostzegels en andere producten te verkopen. 
Hoe je dat aanpakt? Hier lees je de vijf beste tips!

Als jij goed kunt uitleggen wat je in je winkeltje hebt, dan willen jouw klanten 

dat vast kopen. Oefen dit praatje maar vast: ‘Kent u Dik Trom, Kruimeltje,  

de Kameleon, de Drieling en Pietje Bell? Deze helden uit kinderboeken staan  

dit jaar op de Kinderpostzegels. Ik verkoop niet alleen postzegels, maar ook  

leuke kaarten, een theepakket en bloembollen. Als u niks wilt kopen, kunt u  

ook 5 euro doneren. Met de opbrengst worden kinderen geholpen in de  

daklozen- en vrouwenopvang.’

Doe met jouw klas mee aan de Kinderpostzegelactie en maak  

zo kans op een van de vijftig schoolreisjes naar Duinrell!  

Vergroot je kans door zoveel mogelijk te verkopen,  

of door het spel ‘Zoek en raad de minister’  

te spelen op de site. Kijk voor alle info op  

Missiekpz.nl. Daar verschijnen ook tips en  

aanwijzingen van Dr. Professor Dylan Haegens.

Weet wat je verkoopt  
en voor wie!

Een schoolreisje naar Duinrell

Tip 1: 

Met deze vijf tips word jij een topverkoper

WIN!



KIJK VOOR MEER INFORMATIE 
OVER DE KINDERPOSTZEGELACTIE 
OP WWW.KINDERPOSTZEGELS.NL 

Gebruik de Kinderpostzegel appTip 4: 

Verkopen wordt nog makkelijker en leuker 

met de speciale bestel-app van Kinder-

postzegels. In de app kunnen jouw klanten 

aanklikken wat ze willen kopen en dan vul-

len jullie samen de rest van de gegevens in. 

Hiervoor is geen internet nodig. Als je weer 

wifi hebt, verstuurt de app de bestellingen 

aan Kinderpostzegels. Handig!  

Geen telefoon? Je kunt ook nog steeds  

de papieren bestelformulieren  

gebruiken. 

In de app kun je ook badges en leuke  

filmpjes van Dylan Haegens sparen.  

Download ‘m snel in de appstore!

’s Ochtends vroeg is niet het beste moment om bij iemand aan te bellen om Kinder-

postzegels te verkopen. Dikke kans dat er niet opengedaan wordt of dat er ‘geen 

tijd!’ geroepen wordt. ’s Avonds tijdens etenstijd is ook niet handig. Wat zijn wel 

goede tijdstippen denk je? 

Antwoord: Zet nooit je voet tussen de deur en ga niet bij iemand naar binnen!

Je hebt nu vijf super verkooptips. Maar zijn er ook dingen die je vooral 

niet moet doen? Los deze rebus op en dan weet je het! 

Goed nadenken
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     Kies een goed tijdstip uitTip 5: 

Je kunt langs de deuren gaan om Kinder- 

postzegels te verkopen. Maar je kunt ook 

op een plek gaan staan waar veel mensen 

komen. Het winkelcentrum bijvoorbeeld. 

Wat voor goede verkoopplekken zijn er bij 

jou in de buurt? 

Van chagrijnige mensen die voor je deur 

staan, koopt nooit iemand wat. Dus zet  

je grootste lach op en bel vriendelijk aan.  

Als jij enthousiast je verhaal vertelt,  

worden je klanten ook blij. 

     Zet je  
grootste lach op

Tip 2:      Zoek een goede verkoopplekTip 3: 


