
WORD SPORTMONKEY 
AMBASSADEUR 
 
Ben jij een gedreven sportieve meid? 
Word lid van ons team en ontdek onze 
collecties. 
 
We hebben veel opties beschikbaar. 
Van kleine tot grote accounts, 
van gemotiveerde meiden tot sporters, 
wij hebben een plekje voor jou. 
 
Werk je omhoog naar de Diamond Monkey 
status en ontvang een maandsalaris, 
alle kleding die je wilt, en word een 
bekend gezicht op onze Instagram en 
website. 
 
We zullen je startstatus toewijzen op basis 
van het aantal volgers dat je hebt en de 
hoeveelheid betrokkenheid die je krijgt 
bij je berichten. Ook werken als  
personal trainer of coach vergroot 
je kansen om op een hoger niveau 
te beginnen. 
 
Als niet wordt voldaan aan de vereisten 
om op uw niveau te blijven, geven we u  
een extra maand om weer op het goede 
spoor te komen voordat uw status 
wordt verlaagd. 
  
 
  



  
 
 
BRONS NIVEAU 1 
 
Geniet van 20% korting en maak kans om één van onze 
vertrouwde ambassadeurs te worden die elke maand 
gratis kleding ontvangt. 
 
Wat verwachten we de komende 4 weken van jou? 
 

- Deel je persoonlijke kortingscode 
- Maak minimaal één verhaal en feedpost 
- Betrokkenheid op onze Instagram-pagina 

(like en reageer op onze nieuwe berichten) 
 

Wat gebeurt er na 4 weken? 
 

- We zullen de content die je hebt gemaakt  
evalueren en we zullen de prestaties van je 
persoonlijke kortingscode bekijken. Wanneer 
er 3 bestellingen hebben plaatsgevonden met 
jouw kortingscode promoveer je naar zilver. 
 

BRONS NIVEAU 2 
 
Geniet van 50% korting en maak kans om één van onze 
vetrouwde ambassadeurs te worden die elke maand 
gratis kleding ontvangt. 
 
Wat verwachten we de komende 4 weken van jou? 
  

- Een try-on story/video bij het ontvangen  
van je kleding 

- Minimaal 4 verhalen en 1 feedpost 
- Betrokkenheid op onze Instagram-pagina 

(like en reageer op onze nieuwe berichten) 
 

Wat gebeurt er na 4 weken? 
 

- We zullen de content die je hebt gemaakt  
evalueren en we zullen de prestaties van je 
persoonlijke kortingscode bekijken. Wanneer 
er 3 bestellingen hebben plaatsgevonden met 
jouw kortingscode promoveer je naar zilver. 

 
 
 
 
 

Brons Zilver Goud Platina Diamant



ZILVER NIVEAU 
 
Geniet elke maand van een kledingsponsoring van ons 

- ELKE maand 1 set 
 
Wat verwachten we de komende 4 weken van jou? 
  

- Een try-on story/video bij het ontvangen  
van je kleding 

- Minimaal 4 verhalen en 1 feedpost 
- Betrokkenheid op onze Instagram-pagina 

(like en reageer op onze nieuwe berichten) 
 

Vereisten om op dit niveau te blijven per maand: 
 

- Persoonlijke code moet minimaal 3 keer 
gebruikt zijn op onze webshop. 

 
Hoe promoveren naar goud? 
 

- Wanneer je persoonlijke code gedurende  
3 maanden 5 keer op rij gebruikt wordt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GOUDEN LEVEL 
 
Geniet de eerste maand van 2 gratis sets, de volgende  
maanden ontvang je elke maand 1 set. 
 
Je krijgt 75 euro per maand betaald! 
Dit begint vanaf de tweede maand wanneer je de vereisten 
van dit niveau voltooit. 
 
Ontvang een persoonlijke kortingscode voor je vrienden! 
 
Wat verwachten wij van jou: 
 

- Een try-on story bij het ontvangen van de kleding 
(indien mogelijk met linksticker naar onze webshop) 

- Minimaal 1 feedpost per maand 
- Totale loyaliteit aan ons merk. Andere sportkleding- 

merken zijn verboden terrein. (met uitzondering in 
je eerste maand als je op dit niveau begint) (ook met  
uitzondering als je verplicht bent om andere  
sportkleding te dragen om een bepaalde reden) 
  

Vereisten per maand om op dit niveau te blijven: 
 

- Je code moet minimum 5 keer gebruikt zijn. 
 
Hoe ga je naar het platina niveau? 
 

- Je code moet minimum 2 maanden achter 
elkaar 10 keer gebruikt zijn.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLATINA LEVEL 
 
Geniet van 3 gratis sets in de eerste maand,  
de volgende maanden ontvang je 2 sets per maand. 
  
Je krijgt 150 euro per maand cash betaald! 
Dit begint vanaf de tweede maand wanneer je de 
vereisten van dit niveau voltooit. 
 
Ontvang een persoonlijke kortingscode voor je  
vrienden! 
 
Wat verwachten wij van jou: 
 

- Een try-on story bij het ontvangen van de  
kleding (indien mogelijk met linksticker 
naar onze webshop) 

- Minimaal 2 stories per week 
- Minimaal 2 feedposts per maand 
- Totale loyaliteit aan ons merk. Andere  

sportkledingmerken zijn verboden terrein.  
(met uitzondering in je eerste maand als je  
op dit niveau begint) (ook met uitzondering  
als je verplicht bent om andere sportkleding  
te dragen om een bepaalde reden) 
 

Vereisten per maand: 
 

- Persoonlijke kortingscode dient 
minimaal 8 keer gebruikt te worden. 
 

Hoe naar de diamantstatus gaan?  
 

- Persoonlijke kortingscode dient minimaal 
15 keer gebruikt te worden gedurende 2 
maanden op rij. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIAMANT STATUS 
 
Geniet de eerste maand van 4 gratis sets, de volgende 
maanden ontvang je 3 sets per maand. 
 
Krijg 250 euro per maand cash betaald! 
Dit begint vanaf de tweede maand wanneer je de 
vereisten van dit niveau voltooit. 
 
Ontvang een persoonlijke kortingscode voor je vrienden! 
 
Wat verwachten wij van jou: 
 

- Een try-on story bij het ontvangen van de  
kleding (indien mogelijk met linksticker 
naar onze webshop) 

- Minimaal 2 stories per week 
- Minimaal 2 feedposts per maand 
- Totale loyaliteit aan ons merk. Andere  

sportkledingmerken zijn verboden terrein.  
(met uitzondering in je eerste maand als je  
op dit niveau begint) (ook met uitzondering  
als je verplicht bent om andere sportkleding  
te dragen om een bepaalde reden) 
 

Vereisten om op dit niveau te blijven: 
- Persoonlijke kortingscode dient 

minimaal 13 keer gebruikt te worden. 
 
 

 


