LANCERING CROWDFUNDING CAMPAGNE VAN BODY WISH
Hou dit niet geheim
Beste vrienden,
Vandaag is het zover en D-Day voor de lancering van onze Crowdfunding campagne voor
de Zerona & Verju Rewards.
Wist je dat ~25% van een succesvolle campagne van vrienden en familie komt? Als
supporter is je hulp essentieel om het verhaal over deze unieke Lage frequentie Koude
Laser Afslankbehandeling te delen met uw contacten, vrienden en familie. Om onze
waardering te tonen hebben wij éénmalige hoge kortingen en voor de vroege vogels een
mooie Goodiebag die alleen vandaag (31 oktober) geldig is!!.
Schrijf je vandaag nog in en reken af om een van de exclusieve goodie bags te
bemachtigen! Er zijn 2 goodie bags beschikbaar: één van €15 voor de rewards tot en met
€225 of één van €74 voor de overige 3 rewards (vanaf €1200 en hoger):
Reward project Body Wish
Heb je de vorige mail gemist, hieronder lees je hoe je ons kunt helpen om een succesvolle
campagne te voeren en je in te schrijven:
 Deel onze campagne binnen je netwerk en sociale media
 Stuur deze email zo snel mogelijk door naar je contacten (kopieer en plak het in
een email.)
 Volg onze emails en posts over deze campagne, like, deel en stuur ze verder door
in je netwerk via Facebook, LinkedIn of Twitter.
 Creëer een account bij Tailwindcrowd.com als supporter en steun ons vandaag
nog (door te klikken op: Inschrijven als supporter).
Onze mijlpaal is om slechts €15,000 binnen te halen. We denken dit te behalen met onze
vrienden en contacten, maar alleen met jullie hulp steun !!
Bedankt voor jullie tijd en steun!
Vriendelijke groet,
Team Body Wish,
Marijke Darsan,
Glenn Mungra

LAUCHING CROWDFUNDING CAMPAIGN FROM BODY WISH
Don't keep this a secret
Dear friends,
You are receiving this email, because you are one of our friends.
Today is THE DAY, and we are proud to lauch the Crowdfunding campaign for the Zerona
& Verju Rewards. Did you know that ~25% of a successful campaign comes from friends
and family? This is why your support is essential to tell the story about this unique Low
Level Cold Laser Slimming Treatment, now available in the Netherlands!
Subscribe today and you will receive an exclusive goodie bag! This is only for our early
birds subscribers and only for today (31st october)!!
There are 2 kinds of goodie bags available: one with a value of €15 for the rewards up to
€225 or one with a value of €74 for the other three rewards (from €1200 and more):
Reward project Body Wish
In case you missed the previous mail, just follow the steps below to help us making this a
succesfull campaign an to register:
 Promote the campaign within your network through your social media.
 Forward this email as soon as possible to all of your contacts. Alternatively, you
can copy & paste it.
 Follow closely all our post, mail, like, comment and share it in your network in
Facebook, LinkedIn and Twitter.
 Create an account on Tailwindcrowd.com as a supporter and share it today (by
clicking on: Subscribe as supporter)
Our milestone is to reach just € 15,000. We believe that we can reach this goal true our
network and among our friends and contacts, but only with your help !!
Thank you so much for your time and support!
Kind regards,
Team Body Wish,
Marijke Darsan,
Glenn Mungra

