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XXXX lanceert Gilde App 

Duurzaamheid loont, ook digitaal 

Met de lancering van een handige Gilde App biedt Schoenmakerij XXX in XXX klanten nog meer 
service. Het schoenmakersambacht wordt steeds meer gewaardeerd en daar speelt de Stichting 
Schoenmakers Gilde handig op in. 

Deze stichting liet de Gilde App voor al haar deelnemers ontwikkelen om zo de trouwe klanten mooie 
voordelen te bieden. Het online spaarprogramma levert veel voordeel; iedere euro die wordt 
besteed, levert punten op. Deze zijn inwisselbaar voor tal van producten en kortingen. Al vlak na het 
downloaden worden 250 punten gratis aangeboden. Daarna gaat het sparen snel en zijn mooie 
beloningen snel in zicht. 

In de Gilde App worden ook lokale acties aangekondigd en deelt de schoenmaker alle laatste 
nieuwtjes. Noviteiten, handige producten of nieuwe diensten worden zo eerst met de trouwe 
klantenkring gedeeld.  

Het ambacht van de schoenmaker is booming, ondervindt ook Stichting Schoenmakers Gilde. 
,,Duurzaamheid is echt aan een sterkte opmars bezig in deze branche. Nog meer dan voorheen zijn 
klanten zich ervan bewust dat schoenen een tweede ronde verdienen. Niet alleen voor eigen 
portemonnee, maar zeker ook om het milieu te sparen,’’ aldus de woordvoerder van Stichting 
Schoenmakers Gilde.  

Ruim driehonderd deelnemers van Stichting Schoenmakersgilde hebben de Gilde App inmiddels 
omarmt. In een snel digitaliserende wereld blijven zij middels deze service bij de tijd. De 
klantenbinding die hiermee in stand blijft, sluit aan bij de wens om vooral de lokale economie te 
blijven steunen. Met name in deze lastige tijd is het van groot belang de lokale ondernemers te 
blijven ondersteunen zodat de leefbaarheid, nu en straks, wordt gestimuleerd.  

Met de Gilde App is de cirkel rond omdat nu in de winkel, online én per telefoon kan worden 
gewinkeld.  

Downloaden kan in de App Store en Google Play.  

Voor meer informatie: Schoenmakerij XXX , web + naw gegevens. /www.schoenmakersgilde.nl of 
info@schoenmakersgilde.nl 
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