Prijsinformatie

MVO-Cartoontips

Milieuzorg met een Glimlach!
MVO-Cartoonstips maken dat u gemakkelijk, regelmatig en op luchtige
wijze praktische duurzaamheidsinformatie naar uw medewerkers en
relaties kunt brengen. Via bijvoorbeeld uw site, e-mail, nieuwsbrief of
social media. U bepaalt zelf hoe vaak, wanneer en via welk medium.
MVO-Cartoontips zijn speciaal samengesteld voor bedrijven en
organisaties; om op een snelle, leuke en effectieve manier naar de
doelgroep te kunnen communiceren!
Voordelen
- Professioneel geschreven tips;
- De teksttips worden ondersteund door een cartoon, die de
aandacht trekt, prikkelt tot lezen en de tip verduidelijkt;
- Voor diverse onderwerpen een passende tip;
- Kant en klaar en met weinig inspanning te plaatsen;
- Lage stuksprijs en geringe arbeidsbehoefte;
- Hierdoor Goedkope, Gemakkelijke en Efficiënte duurzaamheidsvoorlichting;
- De tips worden aangeleverd in verschillende formats, waardoor ze geschikt zijn voor
papieren en digitale media;
- De MVO-cartoontips zijn vaker en in meerdere media te gebruiken; de spelregels zijn
gericht op een zo breed mogelijke inzet.
Pakket en prijzen
Het standaardpakket omvat 10 cartoontips. De kosten
hiervan zijn € 350,- (€ 35,- per cartoontip).
Losse bestellingen
De tips zijn ook los te bestellen voor € 50,- per tip met
cartoon plus € 25,- per bestelling (ongeacht het aantal)
voor handling en verzending.

Gebruiks- en betalingsvoorwaarden
- Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW en
gelden tot 31 december 2013.
- Jaarlijks worden de MVO-Cartoontips gevalideerd.
- De gebruikslicentie is geldig gedurende 15 maanden
vanaf de leverdatum.
- Rechten voor gebruik worden verleend uitsluitend voor
de uitingen (papier en/of digitaal) van de afnemer en
mogen niet aan derden worden verstrekt.
- Rechten van concept, tekst, beeld en vormgeving
blijven voorbehouden aan de uitgever.
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