
“Inmiddels hebben zich ruim zevenduizend onder-

nemers aangemeld voor ons StarBusiness Program. 

Een gemêleerd gezelschap van discotheekeigenaren, 

café- en restauranthouders. Maar ook organisaties 

zoals voetbalverenigingen profiteren van het loyaliteits-

programma. Het aantal leden groeit gestaag”, vertelt 

loyalty & promotion manager van Heineken Brouwe-

rijen Marc Tromer. Volgens Tromer is SBP de opvolger 

van het spaarprogramma Goed Geschonken. “Leden 

sparen nu geen Schenkpunten, zoals voorheen, maar 

Stars door het inkopen van dranken bij Heineken Brou-

werijen. Zij kunnen hun Stars omwisselen voor exclu-

sieve kortingen op de meest uiteenlopende producten 

en diensten, aangeboden door maar liefst 28 grote 

en kleine(re) bedrijven. Het aanbod is gevarieerder en 

groter dan bij Goed Geschonken.”

EnErGIEkorTInG En cadEauS
Tromer laat de voordelen van het lidmaatschap de revue 

passeren. “Leden kunnen Stars inruilen voor goedkoop 

zakelijk bellen, ze kunnen aanspraak maken op een 

energiekorting, een gratis afvalinventarisatie en kunnen 

specifieke horeca-risico’s laten 

verzekeren. En wat te denken 

van een speciale horecaser-

vice met bijvoorbeeld een 24-uurs reparatieservice 

bij storingen, het laten doorlichten van de administra-

tie en hulp bij het afsluiten en opzeggen van onder-

houdscontracten en verzekeringen? aantrekkelijk zijn 

ook de middelgrote aanbiedingen zoals de aanschaf 

van horeca-interieur, terrasmeubilair en het krijgen 

van financieel advies. StarBusiness kent ook een ruim 

aanbod van luxe cadeauartikelen, variërend van een 

baseballcap, een accuschroevendraaier, een homethe-

atre en een weekendtrip naar Barcelona voor twee per-

sonen. Momenteel staan 144 cadeaus op de site. Het is 

slechts een kleine greep uit de vele mogelijkheden.”

SBP-card.nL
Tromer noemt de website www.sbp-card.nl 

hét platform voor horecaondernemers en slijters. 

“deze site informeert over alle ins en outs van het 

loyaliteitsprogramma en geeft in de shop alle aanbie-

dingen op een presenteerblaadje weer. ook niet-leden, 

zoals de lezers van nightlife, kunnen vrijblijvend een 

kijkje nemen in de shop. Leden kunnen gemakkelijk 

online bestellen, op de site is altijd het actuele en per-

soonlijke spaarsaldo te zien. daarnaast biedt sbp-card.

nl informatie over speciale SBP-acties (bijvoorbeeld 

‘win een reis naar het Ek!’), horecanieuws en informatie 

over SBP-partners en -leden.”

SnEL SParEn MET dE STar-
BuSInESS card
Tromer praat over twee soorten lidmaatschap. “Lid 

worden kan met of zonder StarBusiness card. Leden 

met StarBusiness card (creditcard) betalen 80 euro per 

jaar. dat is zeker geen weggegooid geld, want kaart-

houders sparen extra snel, omdat ze ook Stars ‘verza-

melen’ door simpelweg te betalen met de card, binnen 

en buiten het StarBusiness Program. de ‘kaartleden’ 

ontvangen één Star voor elke 50 euro die ze met de 

kaart afrekenen. daarnaast krijgen leden korting als ze 

bij een Star-partner een of meerdere producten kopen 

en gelijktijdig hun kaart laten zien. Een extra voordeel 

is dat kaartbezitters kunnen profiteren van alle aanbie-

dingen. dit in tegenstelling tot leden die geen StarBusi-

ness card gebruiken. Zij besparen weliswaar 80 euro 

per jaar, omdat ze geen kaart bezitten, maar kunnen 

uitsluitend profiteren van de privé voordelen. Ze kunnen 

dus geen aanspraak maken op zakelijke aanbiedingen. 

Wil je alles eens rustig nalezen? kijk dan op www.sbp-

card.nl.” 

Nieuw: 
StarBuSiNeSS Program
 
Uniek loyaliteitsprogramma voor horeca-ondernemers

‘Profiteer van forse inkoopvoordelen voor uw bedrijf en uw privé-leven’. Deze slogan is ex-

clusief bedoeld voor horeca-ondernemers die lid zijn van het pas geïntroduceerde StarBusi-

ness Program (SBP) van Heineken Brouwerijen. Een uniek loyaliteitsprogramma waarmee 

horeca-ondernemers tot gemiddeld duizend euro per jaar kunnen besparen.

Tekst: Evert Visser

“Het aanbod is 
gevarieerder en 
groter dan bij Goed 
Geschonken.”

wat iS het  
StarBuSiNeSS Program?
· nieuw loyaliteitsprogramma voor horecaonder-

nemers met vele zakelijke en privé-aanbiedingen.

· Leden sparen Stars door het inkopen van dran-

ken bij Heineken Brouwerijen. Bezitters van 

de StarBusiness card sparen ook extra Stars 

door te betalen met de kaart (1 Star per uitgave 

van 50 euro). daarnaast kunnen zij aanspraak 

maken op zakelijke voordelen.

· Leden kunnen profiteren van exclusieve  

aanbiedingen.

· kortingen kunnen oplopen tot gemiddeld  

duizend euro per jaar.

Meer weten? kijk op sbp-card.nl en/of bel de StarBusi-

ness Informatielijn op 010-49 71 179 (tussen 9.00 uur - 

16.00 uur). Mailen kan ook: helpdesk@sbp-card.nl.


