Prijsinformatie Cartoontips

Jaarrond Duurzaamheidtips met cartoons!
Cartoonstips maken dat u gemakkelijk, regelmatig en op luchtige wijze praktische duurzaamheidsinformatie
bij uw inwoners of huurders kunt brengen. Via bijvoorbeeld uw site, bewonersblad, huis-aan-huis-krant of
social media. U bepaalt zelf hoe vaak, wanneer en via welk medium. Cartoontips zijn speciaal samengesteld
voor gemeenten en woningcorporaties; om op een snelle, leuke en effectieve manier naar de doelgroep te
kunnen communiceren!
Voordelen
- Professioneel voor de consument geschreven tips;
- De teksttips worden ondersteund door een cartoon, die de
aandacht trekt, prikkelt tot lezen en de tip verduidelijkt;
- Voor ieder moment van het jaar 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 cartoontips zijn vaker en in meerdere media te
gebruiken; de spelregels zijn gericht op een zo breed
mogelijke inzet.
Pakketten en prijzen
Er kan gekozen worden voor de thema’s:
- Energie besparen: gas en elektra (en hiermee geld) besparen, met behoud van comfort.
- Duurzaam wonen: duurzaam klussen, bouwen en verbouwen; zorgvuldig omgaan met afval;
duurzaam vervoer; milieuvriendelijk tuinieren; brand- en inbraakpreventie.
Beide thema’s bevatten 2 pakketten van ieder 13 Cartoontips. De pakketten bevatten voor ieder moment
van het jaar een geschikte Cartoontips. Alle Cartoontips worden in één keer geleverd!
aantal
Pakketten
1
2
3
4

aantal
Cartoontips
13
26
39
52

€
€
€
€

Prijs
350,00
600,00
850,00
990,00

Prijs per
Cartoontip
€
26,92
€
23,08
€
21,79
€
19,04

Handig voor bijvoorbeeld
1 tip per 4 weken
1 tip per 2 weken
1 tip per week

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 19% BTW.
- Jaarlijks worden de Cartoontips gevalideerd en uitgebreid.
- Rechten voor gebruik worden verleend uitsluitend voor de uitingen (papier en/of digitaal) van de
afnemende gemeente of woningcorporatie en mogen niet aan derden worden verstrekt.
- De gebruikslicentie is geldig gedurende 15 maanden vanaf de leverdatum.
- Rechten van concept, tekst, beeld en vormgeving blijven voorbehouden aan de uitgever.
* W-Pe-020; Prijswijzigingen voorbehouden. Kijk voor actuele prijzen op www.woonwijzermedia.nl/tarieven.
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Voorbeelden Cartoontips!
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