Bestellen PR materialen:
Gudrun Ververs beheert de voorraad PR materialen. Je kunt bij haar materialen bestellen.
Hieronder vind je een prijslijst voor Pakket I en Pakket II geregistreerden bij SVPN (tussen haakjes
staat de prijs voor niet-geregistreerden.)
Materialen & kosten:
NB: exclusief verzendkosten* / tussen haakjes staat de prijs voor niet-geregistreerde begeleiders.
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De flyers gaan per 100 = € 10 (€12,50)
(keuze uit: opvoeden met deugden/rood; onderwijs/blauw; leven in balans/groen; persoonlijke groei/
oranje; kinderopvang/geel)
De vijf Strategieën poster (formaat A2) per 10 stuks = € 20,De Deugdenposter (formaat A1) per 10 stuks = € 30,Visitekaartjes (beide soorten) ook per 100 stuks = € 7,50 (€8,50)
Buttons (deze deugniet deugt!) per 30 stuks = € 10 (€ 15)
7 stappenkaart (bij strategie 5) per 20 stuks = € 10 (€ 15)
Presentatiemap met snelhechter (voor handout) per 12 = € 20 (€25)
(PS deze gaat eruit, je kunt nu via www.virtuesic.nl een voorblad voor een ringband downloaden
en zelf printen of laten printen, ringbands kun je bijvoorbeeld bestellen via www.plastikor.nl,
Ringband A4, Wit 4 rings, 16 mm insteek rug, voor, achter) zijn te koop bij www.plastikor.nl per 30
stuks € 78, of 112,53 incl 21% btw en verzenden (Artikelcode 16049007))
Flyers met daarop de materialen van Uitgeverij ACT on Virtues zijn gratis bij een bestelling bij ACT
on Virtues, via Gudrun per 100 = € 12,50
De ansichtkaarten voor beurzen kunnen op aanvraag met vermelding van bestemming gratis verkregen worden.

Gratis:
De deugdenexpositieflyer
Van hart tot hart gedicht
Kleine flyertjes met materialen van Uitgeverij ACT on Virtues (Zin in kleuren, Madiba e.d.)
*Verzendkosten:
Bij je bestelling worden (kostprijs) verpak- en verzendkosten in rekening gebracht.
Gudrun kan je per mail of telefoon vooraf vertellen wat de verzendkosten (afhankelijk van je bestelling)
zijn.
Betaling:
Bij je bestelling ontvang je een factuur. Het bedrag graag binnen 14 dagen overmaken naar
STG VIRTUES PROJECT NEDERLAND ING Bank: NL81 INGB 0001 921199.
Contactgegevens:
Gudrun Ververs
Zuiderdiep 348
7876 AT Valthermond
melodie@deinklang.nl
06 - 248 005 98.

