
Het PPP Accreditatiesysteem stap voor stap

www.ppp-online.nl

Stap 1: Inloggen en activeren van uw bedrijfsaccount

Wij hebben eerder dit jaar naar de directeur/eigenaar van uw bedrijf een mail met een link gestuurd. Deze mail 
heeft de titel: Activeer nu jouw account voor de Semble-community van Promotional Products Professionals.

Deze link dient 1x geactiveerd te worden om in te loggen via Semble. Via Semble krijgt u toegang tot onze 
ledenadministratie en het accreditatiesysteem. Het kan zijn dat uw link inmiddels is verlopen. Vraag deze dan 
opnieuw aan via secretariaat@ppp-online.nl

Stap 2: U bent ingelogd in Semble en nu?

U heeft nu toegang tot de speciale ledenzone en uw eigen bedrijfspro� el, dat op de website op de 
pagina ‘Vind een lid’ wordt gepubliceerd. U kunt uw gegevens zelf aanpassen.

Stap 5: Accreditatie

Heeft u alle punten behaald, dan ontvangt u van ons als bewijs een nieuw PPP gevelbordje. 
Alleen de geaccrediteerde PPP leden ontvangen dit bordje en mogen dit aan de gevel bevestigen of 
een in het oog springende plaats in de showroom geven.

Stap 4: Steekproeven

Wij voeren voor het juist registeren van accreditatiepunten steekproeven uit. Daarover informeren wij u. 
Mochten er punten onterecht zijn geregistreerd, dan krijgt u altijd de kans om dit te herstellen. 
Wanneer er een √ zichtbaar is, betekent dit dat de punten door ons zijn geaccordeerd.

Stap 3: Hoe verzilver ik mijn punten in het PPP Accreditatiesysteem?

U kunt via het afgeschermde ledendeel of via deze link rechtstreeks inloggen in het PPP Accreditatiesysteem. 
U kunt dan direct aan de slag.

Ook kunt u de FAQ’s of de instructievideo’s raadplegen. Deze video’s geven uitleg over het PPP 
Accreditatiesysteem gericht op distributeurs of leveranciers.

Met al uw vragen over het accreditatiesysteem kunt u altijd terecht bij het 
PPP Secretariaat >> secretariaat@ppp-online.nl of bel: 088 570 03 00.
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