Wat is de Kortrijkse Joyn-kaart?
Beleef Kortrijk met één klantenkaart
Geniet dankzij de Kortrijkse Joyn-kaart van tal van voordelen bij alle deelnemende
handels- & horecazaken. Wie iets koopt in een deelnemende winkel, scant de kaart of
Joyn-app op een iPad in de zaak. Zo spaar je punten. Als je voldoende punten op je
kaart hebt, kan je genieten van een korting of beloning.
Wie zijn (Kortrijkse) Joyn-kaart scant bij een deelnemende handelaar in
Kortrijk ontvangt bovendien ook nog stadspunten en winstkansen. Dat is 3x voordeel
per scan! Wij maken hieronder even het onderscheid duidelijk.

Extra lokale voordelen bij iedere scan:

Stadspunten
Gebruik je jouw (Kortrijkse) Joyn-kaart bij een deelnemende handelaar in Kortrijk dan
ontvang je stadspunten die je later kunt gebruiken om te genieten van lokale
voordelen. Hoeveel stadspunten hangt af van de categorie:
 1 stadspunt per scan: algemene voeding (supermarkt, groenten&fruit,...),
apotheek, Bakkerij, horeca (café, taverne,...), Krantenwinkel, slagerij, snack,
diensten (vrije beroepen, tankstation,...), traiteur
 3 stadspunten per scan: accessoires, boekenhandel, drankenhandel,
gespecialiseerde drank & voeding (chocolatier, delicatessenwinkel,...), horeca 2
(restaurant, bistro, eetcafe, ijssalon,...), kapsalon, wellness
 5 stadspunten per scan: amusement/Belevingcentra/sportcentra, fotograaf,
tuincentrum, hobby, horeca 3 (hotel, camping, vakantie-oord,...), kledij &
schoenen, multimedia, cosmetica & parfumerie
 8 stadspunten per scan: interieur & design, gespecialiseerde non-food, juwelier

Ontdek hier de lokale voordelen

Winstkansen
Wie winkelt met zijn/haar geregistreerde (Kortrijkse) Joyn-kaart bij de deelnemende
handelaars in Kortrijk ontvangt tijdens wedstrijden ook winstkansen. Per scan
ontvang je één winstkans. Na afloop van de wedstrijd wordt er volledig automatisch
één winnende transactie uit gepikt. De houder van deze geregistreerde Joyn-kaart is

dan de gelukkige winnaar!

Ontdek hier wat je kunt winnen

Ik wil ook een (Kortrijkse)
Joyn-kaart!
Je kunt een gratis Kortrijkse Joyn-kaart
bekomen bij alle deelnemende handels- &
horecazaken in Kortrijk. Van zodra je de
Joyn-kaart ontvangen hebt, kun je ermee
aan de slag tijdens het winkelen en
beleven. Heb je al een Joyn-kaart of gebruik
je reeds de Joyn-app? Dan geniet je van
dezelfde extra voordelen bij de
deelnemende handelaars in Kortrijk.
Je herkent de deelnemende handelaars in
Kortrijk aan de deelnamesticker (zie
afbeelding).

