Professiepakket t.b.v. leidsters van kinderdagverblijven (KDV) en
buitenschoolse opvang (BSO)
Pin Point Parents heeft al 22 jaar een
intensieve relatie met o.a. alle
verloskundigen, veel
consultatiebureaus en
kraamzorginstellingen.
Keyword is het bereiken van de
aanstaande en jonge ouders via de
professie. Voorbeelden zijn in deze ons
Verloskundigenloket en
Kraamzorgloket.
Sinds 1 oktober 2016 zijn we ook
gestart met het informeren van de
leidsters van kinderdagverblijven (0-4 jaar) en buiten- en tussenschoolse opvang (4-12 jaar).
Eén keer per kwartaal ontvangen alle KDV- en BSO-locaties die zich bij ons hebben aangemeld een
professiepakket. Dit pakket bevat voor de leidsters relevante informatie en productsamples.
Voor ieder kwartaal laten we de KDV- en BSO-locaties weten wat er in het professiepakket zit.

Wat bieden wij de fabrikanten/merken?





Een effectieve en kosten-efficiënte wijze van communicatie met de leidsters van
kinderdagverblijven en/of buitenschoolse opvang.
Productexclusiviteit in het professiepakket. In de omdoos zitten maximaal 4 verschillende
producten.
Heldere kwartaalrapportages met het aantal zendingen en adressenlijst van de locaties die je
productinformatie en samples hebben ontvangen.
Desgewenst kunnen we ook (online) onderzoek verzorgen onder de aangesloten
kinderopvang-locaties om feedback te krijgen over je product.

Onze tarieven (inclusief opslag, handling en rapportage
Aantal locaties
400 KDV (0-4 jaar)
500 BSO/TSO (4-12 jaar)
Tarief bij deelname van 4 x per
jaar
Online enquete

Tarief/per
locatie/professiepakket*
€ 10,75
€ 10,75
€ 8,75

Totaal kwartaaltarief
€ 4.300,€ 5.375
€ 3.500 (KDV) en € 4.375 (BSO/TSO)
Op aanvraag

*het professiepakket mag voor het gegeven tarief een maximaal formaat hebben van 22,5 x 45 x 20 cm en
maximaal 1,25 kg wegen
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Logistiek werkt het als volgt:





Je levert bij ons fullfillmentbedrijf 500 pakketten aan die voldoen aan bovengenoemde
specificatie
Als het aanleveren van kant en klare pakketten niet mogelijk is kunnen we offerte doen voor
het inpakken van je professiepakket.
De dozen moeten voorzien zijn van een barcode.
Voor de email die we ter vooraankondiging aan de kinderopvanglocaties sturen ontvangen
we graag tekstueel input.
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