
SPIN YOUR DISCOUNT TODAY!



De Zoektocht
NIEUWE GADGETS
Hippe gadgets zijn enorm populair en tegenwoordig niet weg te denken. Stel je

bent opzoek naar een nieuwe gadget van je verlanglijstje. Waar begin je dan?

De meeste van ons willen eerst zowel offline als online informatie inwinnen. 

De prijs is zeker niet onbelangrijk in deze zoektocht en willen we het liefst met

zoveel mogelijk korting.

Acties van je zoektocht: 

Advies van vrienden en familie    

Informatie van internet verzamelen      

Prijsvergelijking sites bezoeken    

Waar krijg ik de beste service

Is de webshop betrouwbaar 

 

Coupon codes voor extra korting 

 

Lezen reviews van klanten 

Online productvideo’s bekijken

WAAR

OFFLINE

ONLINE

WAAROM

HOE
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Voorpret
EXTRA FUN MET SHOPPEN

Korting op je gadget van 80 tot 90%. Mooi... daar worden we allemaal vrolijk van:)

De webshop Spin4Today geeft deze ervaring en genot bij de aankoop van je 

nieuwe gadget. 

 

 
Spannend en plezier, je wilt genieten voordat je de aankoop doet van je nieuwe 

gadget. Je voorbereidingen en zoektocht kunnen wat meer prikkels gebruiken 

waardoor je sneller de knoop doorhakt.

Wat als je meer spanning en plezier kan ervaren bij je missie?

Gratis je geluk testen en tegelijkertijd absurd hoge kortingen winnen op jouw

gekozen gadget!
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Spin4Today

BUY TODAY AND BE HAPPY

Free spins on register

SPIN NOW



HET CONCEPT  

 
Spin4Today is een vernieuwd concept waarbij klanten een online kermisgevoel 
beleven bij hun zoektocht naar populaire gadgets. 

Een webshop waarbij je absurd hoge kortingen kunt winnen op gekozen producten 
uit je winkelmandje. Net als de bekende kortingcoupons maar dan net iets anders. 
Meedoen en zelf een gokje wagen is vrij simpel en zonder te veel gedoe.

Door middel van aangeboden mini kansspelen zoals bijvoorbeeld de klassieke 
fruitmachine of memory cards, kunnen klanten extra hoge kortingen winnen.

Bianca Lerfuza

09/03/22

iPhone 13 (128 GB) RED
Paid: ! 175

James Ryan

09/03/22

Apple Watch - Space Gray
Paid: ! 34

Fabian Wesselt

10/03/22

iPhone 13 Pro Max
Paid: ! 245

Steven Meerzant

08/03/22

Beats Solo3 Headphone
Paid: ! 20

Latest Winners

KermisWebshop

Shoppen bij Spin4Today is altijd leuker en spannend om mee te doen!  

Laatste 4 Winnaars

Op de homepagina van de webshop zijn de 

laatste 4 winnaars te zien met de super korting

prijs en gadget die ze hebben gekocht.

Wanneer klanten via social media zijn ingelogd
is hun profielfoto direct zichtbaar.
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SPIN NOW

Spin4Today

BUY TODAY AND BE HAPPY

Free spins on register

Latest Winners

Bianca Lerfuza

09/03/22

iPhone 13 (128 GB) RED
Paid: ! 175

James Ryan

09/03/22

Apple Watch - Space Gray
Paid: ! 34

Fabian Wesselt

10/03/22

iPhone 13 Pro Max
Paid: ! 245

Steven Meerzant

08/03/22

Beats Solo3 Headphone
Paid: ! 20



HOE WERKT HET ?
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Uitleg SpinGame

Selecteer een product in de webshop en druk spin

Login via social 
media of webshop

Intro SpinGame 
Druk spin en start het spel

Product is in de winkelmand 
Druk spin om te bestellen



SPEL GEWONNEN
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Uitleg SpinGame

Product uit
winkelmand

Winnende lijn

Druk spinknop
om te spinnen

Klant wint super korting bij 4x 
winkelmand product in winnende lijn

Win Your Super Discount Today!



Voor de bedrijfsvoering en administratie is er een uitgebreide 
webportal server in eigen beheer en op maat instelbaar.

Service & Transport
BESTELLING PRODUCTEN

Backend Server
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Wanneer de SpinGame of ander mini-spel is gewonnen, kunnen klanten 
de gadget met verkregen korting bestellen. Distributie van de producten 
worden door samenwerkende bedrijven in NL en Europa verstuurd.

Voor de webshop gelden standaard voorwaarden voor het versturen 
en retourneren van producten. Deze staan vermeld op de website.

Wij van Spin4Today maken graag klanten blij en onze service is hierbij 
uiterst belangrijk.



Verdienmodel

Doelgroep

VERKOOP SPINCREDITS
De inkomsten zijn voornamelijk door de verkoop van credits om minispellen te 
kunnen spelen en restprijs van bestelde gadgets. In de admin gedeelte van de 
webshop wordt het beheer gedaan en statistieken gemonitord.

Onze klanten zijn zeer divers en in allerlei soorten en maten maar hebben gemeen 
dat ze best impulsief een gokje willen wagen. Leeftijden tussen 13 en 45 jaar en zijn 
redelijk bekend met online shoppen. Voor deelname aan de minispellen is minimum 
leeftijd 18 jaar of met toestemming ouder.

€ 20

80  SPINS
Free spins on register
Valid 1 year
Best Deal

BEST DEAL€ 5

Free spins on register
Valid 1 year
Try Out Deal

TRY OUT € 10

Free spins on register
Valid 1 year
Good Deal

GOOD DEAL

15  SPINS 35  SPINS

Mark 26 JAAR

KLANTENSERVICE
Paul 32 JAAR

AUTOMONTEUR
Michelle 24 JAAR

RETAIL VERKOOPSTER
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In de online gokwereld bestaan er

echter wel licenties voor goksites

waarmee kan worden aangetoond

dat het een legitieme site betreft.

Deze zal Spin4Today z.s.m. op de 

webshop plaatsen ter vertrouwen 

naar klanten. Dit is niet noodzakelijk

maar helpt als bewijs.

LICENTIE

VESTIGING

WINSTMODEL
De backend maakt gebruik van

slimme algoritmes waardoor er

bepaald percentage winst wordt 

gemaakt per verkochte gadget.
 

SPELREGELS
De spelregels bij deelname staan

duidelijk op de webshop vermeld

en wordt strikt op gecontroleerd 

in de backend programmering.

Er is ook rekening gehouden met

valsspelers of hackers. Zie de regels

en voorwaarden op de website.

De aangeboden gadgets worden

goedkoper ingekocht bij bedrijven

door frequente afnamen en 

gemaakte afspraken.
 

INKOOP GADGETS
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ALGEMENE INFORMATIE
De Webshop

Voor de webshop gelden algemene en privacy voorwaarden die 
op de website vermeld staan. De focus ligt voornamelijk op klanten 
werven in Europa en houden de Europese wetgeving aan in beleid.

Het hoofdkantoor is gevestigd in Paramaribo en werkt samen met
bedrijven in NL voor uitbesteding aan ICT en programmering van 
de webshop. In Suriname is online gokken legaal en is er geen 
speciale vergunning of licentie nodig voor het aanbieden van 
korting op eigen producten i.c.m. kansspelen of prijsvragen.
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Founder & CEO

Sinds 2007 is Dwight Mijnals met plezier 

aan het werk met programmering van 

websites en multimedia applicaties.

In bezit van zijn Masterclass voor web 

programmering en heeft de webshop

van Spin4Today zelf ontwikkeld.

Spin4Today N.V

Het concept voor Spin4Today is in een creatieve bui van de CEO bedacht en is 
de oprichter van het bedrijf. De bedoeling achter dit concept is het genot en 
spanning bij online aankopen te vergroten. Het keep smiling effect!

De CEO komt zelf uit de ICT branche en is bekend met werking en techniek.

Zie enkele voorbeelden van voormalige opdrachtgevers hieronder.

ACHTERGROND

DWIGHT MIJNALS



+0031 684 115323
+0059 774 9683

info@spin4today.com
support@spin4today.com

Doekhieweg-oost 4A
Paramaribo


