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Inleiding
Voor jullie ligt het 2e Medipoint Nieuws voor Thuiszorgorganisaties c.q.
ledenverenigingen.
Dank voor jullie reacties op het 1e Medipoint Nieuws. Deze reacties bevestigen
onze inschatting dat jullie aanvullende informatie op prijs stellen.
In deze editie informatie over mobiliteitsmaand mei - kwartaalactie zomer –
demodagen ‘gezond slapen’ en elektrisch fietsen – product voor de maand juni
voor de digitale nieuwsbrief.
Mochten jullie vragen hebben of willen reageren n.a.v. dit berichtje neem dan
vooral even contact op met Daniëlle Vonk of Hans Vestjens.

Medipoint Mobiliteitsmaand in mei
Naast de bekende kwartaalacties, speciaal voor ledenverenigingen worden, sinds
dit jaar ook acties voor iedereen in Nederland uitgezet. De volgende actie in deze
reeks is de Medipoint Mobiliteitsmaand welke loopt in de maand mei.
Naast de winkelcommunicatie zullen we o.a. via de website, nieuwsbrieven,
social media, Zv, Wmo, Perspectief, Nestor, Max Magazine en een tv-spot op de
regionale zenders de Mobiliteitsmaand onder de aandacht brengen.
Kijk voor alle informatie over deze actiemaand in bijlage 1 waar je het
uitgebreide draaiboek met alle informatie aantreft. Hierin is o.a. het
uitzendschema van de tv-spot opgenomen.

Kwartaalactie zomer
Vanaf 1 mei starten de Careyn winkels met de zomeractie. Deze wordt
vervolgens ook gestart bij de Vitras winkels (13 mei), ViVa! Zorggroep winkels
(15 mei) en de Groene Kruis winkels (24 mei). De overige winkels starten op 15
juni. In deze winkels loopt tot die tijd de voorjaarsactie door. De kwartaalactie
zomer wordt ingevuld met de producten: hoog-laag bed Belluno (inclusief
matras) – elektrische fiets – rolstoel – douchekruk – aan-uittrekhulp bij
steunkousen doff n’ donner – scootmobiel – smartphone en dwaaldetectiepakket
.
Deze laatste twee producten zijn nieuw ingekocht voor de actie. Mochten deze
producten aanslaan, dan worden ze opgenomen in het assortiment.
Hieronder iets meer informatie over deze laatste twee producten:

Smartphone voor senioren AEG M800
Deze smartphone is speciaal voor senioren. Een telefoon met alle elementen van
een smartphone, maar met een eenvoudige werking. De bediening is zeer
gebruiksvriendelijk met extra grote iconen en een geluidversterker. De telefoon
is simlockvrij.

Dwaaldetectiepakket
Dit pakket biedt een alarmsysteem voor familie/mantelzorgers als een geliefde
gaat dwalen.
1) Elektronische buddy voor de mantelzorger
2) Alarm bij dwalen, goede (nacht)rust verzorger
3) Volledige bewaking middels drie bewegingssensoren
Het pakket bestaat uit:
 1x draagbare ontvanger
 1x draadloos deur/raam alarm
 1x draadloze PIR detector
 1x draadloze drukmat
 alle benodigde batterijen

Demodagen
Deze zomer organiseren we ook demodagen in de winkels.
Dit zijn demodagen Gezond slapen, waarbij onze matrassenleverancier een
interactieve lezing geeft over de verschillende matrassen in ons assortiment.
Leden die tijdens de zomeractie een matras aanschaffen, ontvangen 20%
ledenkorting. Bij aanschaf tijdens de demodag ontvangen zij nog een extraatje.
Hieronder het overzicht met de locaties en data.

Winkellocaties demodagen Gezond slapen
Locatie
Breda
Vitras Zeist
Groene Kruis Echt
Groene Kruis Blerick
Groene Kruis Venlo
Carint Almelo
Groene Kruis Panningen
Apeldoorn centr
Zorgaccent Nijverdal
Sensire Vorden
Medipoint Uden
Gouda

demodag
zaterdag 17 mei 2014
vrijdag 30 mei 2014
vrijdag 6 juni 2014
zaterdag 7 juni 2014
vrijdag 13 juni 2014
vrijdag 13 juni 2014
zaterdag 14 juni 2014
zaterdag 14 juni 2014
woensdag 18 juni 2014
zaterdag 21 juni 2014
vrijdag 27 juni 2014
vrijdag 27 juni 2014

STMG Arnhem
Zorgstroom Vlissingen
Zorgbalans Haarlem
Icare Lelystad
Evean Amsterdam
Evean Alkmaar
Icare Coevorden

zaterdag 28 juni 2014
vrijdag 4 juli 2014
zaterdag 5 juli 2014
vrijdag 11 juli 2014
vrijdag 11 juli 2014
zaterdag 12 juli 2014
vrijdag 18 juli 2014

Als 2e activiteit staat de demodag elektrische fietsen gepland. Vorig jaar
hebben we de elektrische fietsen in de winkels geïntroduceerd. Ook hierbij wordt
een lezing gegeven door de leverancier, waarna ruimte is voor een proefrit,
waarbij de fiets direct op de juiste hoogte wordt afgesteld.
Hieronder het overzicht met locaties en data
Demodag elektrisch fietsen
Locatie
Vitras nieuwegein
Groene Kruis Panningen
Groene Kruis Blerick
Groene Kruis Echt
Thebe Oosterhout
STMG Elst
Zorgbalans Haarlem
Medipoint Drachten
Carint Almelo
Zorgstroom Vlissingen
Evean Alkmaar
Verian Apeldoorn (centr)
Sensire Vorden
KWV Nijkerk
Icare Lelystad
Icare Coevorden

Demodag
zaterdag 31 mei
2014
donderdag 12 juni
2014
zaterdag 14 juni
2014
vrijdag 20 juni 2014
woensdag 25 juni
2014
vrijdag 27 juni 2014
zaterdag 28 juni
2014
woensdag 2 juli 2014
donderdag 3 juli
2014
vrijdag 4 juli 2014
zaterdag 5 juli 2014
woensdag 9 juli 2014
vrijdag 11 juli 2014
vrijdag 18 juli 2014
zaterdag 19 juli 2014
zaterdag 26 juli 2014

Nieuwsbriefproduct voor juni.
Als maandelijks nieuwsbriefproduct leveren we voor de maand juni een
armtrainer aan.
Deze actie is geldig van 1 t/m 30 juni 2014.
De prijs wordt aangepast op de webshop.
Armtrainer deurmontage
Armtrainer om te monteren aan de deur.
Moeten uw bovenlichaam spieren aansterken? Dan is dit het juiste hulpmiddel
hiervoor. Deze armtrainer zorgt ervoor dat u makkelijk de bovenlichaamspieren
kunt trainen. De trainer heeft een metalen beugel die 38 cm. naar voren komt
zodat de katrol verder van de deur staat. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor u
om te bewegen. Ideaal voor passief oefenen. Inclusief 2,6 m. touw. De
deurtrainer past op de meeste deuren.
Van 14,95 voor 11,95
Klik op de link om naar de pagina te gaan:
https://www.medipoint.nl/Armtrainer-deurmontage.aspx

