WIJ G E L O V E N IN DE KRA C H T V A N M E N S E N
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Kom sympathiek
in beeld bij uw klanten

Foto’s

Mensen

Uw bedrijf maakt indruk
op de kracht van een
persoonlijke foto

R

Voor u als ondernemer is het van belang om
in beeld te zijn bij uw klanten. Dit kan op

Voordelen van PIC2ME

UW CAMPAGNE

een unieke en sympathieke manier door uw
klant persoonlijke foto’s te geven.
U kunt zelf aangeven wat u doet, of u kiest

Maak als bedrijf indruk op uw (potentiële)





klanten met uw bedrijfsboodschap, kortingsactie

voor een bedrijfsboodschap, kortingsactie of
persoonlijke uitnodiging.

of uitnodiging naast de kracht van persoonlijke
foto’s.
Zorgt ervoor dat uw bedrijf offline en online “in
the picture” is, vergroot uw naamsbekendheid,

“Persoonlijk
in de
brievenbus”

“Groot
bereik via
Social media”

Wilt u indruk maken op (potentiële)
klanten naast de kracht van hun
persoonlijke foto’s? En de kans vergroten

bereik meer klanten en stimuleer uw verkopen.

dat klanten contact met u opnemen of bij

Netwerk van partners die samenwerken, verbin-

u langskomen?

den en geven aan organisaties die geven om
kinderen en strijden tegen kanker.
Zorgt ervoor dat klanten eerder voor u kiezen.

Wij helpen u graag.

Dit kunt u van ons verwachten

R
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Uw campagne als advertentie afgedrukt naast persoonlijke foto’s


Uw campagne wordt door ons team van grafische ontwerpsters professioneel ontworpen op basis van
een vooraf besproken concept



Uw advertenties worden afgedrukt naast persoonlijke foto’s van uw (potentiële) klanten en worden
volledig gratis bij hen thuisbezorgd



Uw campagne wordt door ons gedeeld op Facebook zodat u online profiteert van ons bereik



U ontvangt een zakelijke login waardoor u altijd een volledig en actueel inzicht heeft in uw campagne
en de advertenties



Uw campagnes zijn meetbaar indien uw bedrijf kiest voor een advertentie die is in te leveren
als kortingsbon of uitnodiging

Ga naar www.pic2me.nl/adverteren en regel alles zelf online of
neem contact met ons op en doorloop de volgende stappen:
1.

Wij komen persoonlijk bij u langs om met u het ontwerp van de
advertentie door te spreken en uw doelgroep te bepalen

2.

U stuurt uw huisstijldocumenten (logobestanden, foto’s en
eventueel voorbeeldadvertenties) naar ontwerp@pic2me.nl

Wat krijgt u en wat betaalt u
Campagne

Hoe werkt het?

Prijs per ontwerp € 30 (tekstmatige aanpassingen zijn inbegrepen)

Advertenties € 0,37 per advertentie die wordt gekoppeld aan een persoonlijke foto,
afgedrukt en thuisbezorgd bij personen die u heeft vastgesteld
als uw doelgroep.

3.

Ons team van grafische ontwerpsters verzorgen uw ontwerp

4.

Wij vragen uw akkoord voordat uw campagne geactiveerd wordt

5.

U ontvangt per e-mail een zakelijke login zodat u volledig inzicht
heeft in uw campagnes

Waarom PIC2ME?
Wij brengen uw bedrijf “in the picture” naast een persoonlijke foto en
helpen u bij het vergroten van uw naamsbekendheid, het vinden van

Product

Vaste prijs

Aantal advertentie’s *

Prijs per advertentie

600

€ 0,37

Starter

€ 0,37

Basis
Basis plus

2.000

€ 0,37

meer (nieuwe) klanten en het stimuleren van uw verkopen
Wij werken samen, maken verbinding en geven per bestelling
€ 0,50 aan KiKa
Wij geloven in de kracht van mensen
Wij geloven in ondernemen vanuit je hart!

€ 0,37

Brons
Zilver

10.000

€ 0,37

Goud

20.000

€ 0,37

VIP

40.000

€ 0,37

Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag!
Kijk op pic2me.nl of neem contact met ons op:
E: info@pic2me.nl
M: 06 44 82 44 84

*Persoonlijke foto’s worden veelvuldig bekeken en gedeeld.

Volg ons op:



