Prijsinformatie:

Regentonfolder!

Na regen… plezier met water in de tuin!
Regenton
Een regenton is voor velen een tastbare manier om iets te doen met
het regenwater. Een mooie blikvanger, om mensen vervolgens te
stimuleren meer met regenwater te doen: stimuleren om de
dakafvoer af te koppelen bijvoorbeeld. Met een regentonactie wordt
de aandacht getrokken en een natuurlijk communicatiemoment
gecreëerd.
Willem de Vries, gemeente Weststellingwerf:
‘Om het afkoppelen te stimuleren, hebben we in de
gemeente Weststellingwerf een regentonactie opgezet en al onze
inwoners een brochure gestuurd. Deze brochure is gestanst in de vorm
van een regenton en door Woonwijzer Media speciaal voor ons op maat
gemaakt. Naast de informatie over de regenton staat er ook andere
informatie in over het beter benutten van water in de tuin.
De respons was met 3% deelname bijzonder hoog; veel meer mensen
dan verwacht hebben - met een financiële bijdrage van de gemeente een regenton aangeschaft en geïnstalleerd. Een aanrader dus.’

Prijzen
De regentonfolder, gestanst in regentonvorm wordt op maat gemaakt en voorzien van een
uitneembare antwoordkaart. De regentonfolder is leverbaar vanaf 5.000 exemplaren.
5.000 exemplaren regentonfolders op maat gemaakt
€ 4.950,Extra exemplaren tot 10.000 regentonfolders, per 100 exemplaren
€
65,Extra exemplaren vanaf 10.000 regentonfolders, per 100 exemplaren
€
55,Regentonfolder als PDF
Als extra ontvangt u bij uw maateditie een PDF van de regentonfolder voor op uw website ter
waarde van € 325,.

Woonwijzer Media
Woonwijzer Media levert praktische kennis over duurzaam wonen en leven op een toegankelijke, inspirerende en
waar mogelijk humorvolle wijze. Dit in de vorm van gidsen, folders, kalenders, posters, workshops en digitale
producten en diensten. Allemaal te voorzien van uw eigen huisstijl en boodschap.
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