Werfsigns

IK ZORG VOOR
COMMUNICATIE
OP DE WERF!
Budgetframe als commerciële
blikvanger op al uw vastgoedprojecten
voor makelaar, bouwbedrijf en communicatiebureau

Budgetframe #INSTANT
vastgoedcommunicatie
Het Budgetframe is een opvallend en ﬂexibel aluminium vrijstaand spandoekframe
voor communicatie op al uw vastgoedprojecten.
Door gebruik te maken van spandoeken op groot formaat (300 x 250 cm) staat uw
project in no-time in de kijker!
Wij plaatsen uw Budgetframe binnen 5 werkdagen na aanlevering of goedkeuring
van het ontwerp.

Huren of aankopen
Dankzij onze huurformule hoeft u niet steeds zelf te investeren in dure werfcommunicatie van uw
project. Is het project sneller verkocht of verhuurd dan de gekozen formule? Dan plaatsen wij het
op een volgende locatie. Wanneer het einde van de huurformule in zicht is, heeft u de optie om
maandelijks te verlengen.
Heeft u meerdere projecten in het vooruitzicht, dan is een aankoop van het Budgetframe zeker te
overwegen. Wij verplaatsen uw frame in een sneltempo van project naar project, of stockeren het
gratis in afwachting van een nieuwe locatie.

Huur | 3 maanden

Vanaf

Huur | 6 maanden

Vanaf

Huur | 12 maanden

Vanaf

Uitlooptarief huur
Inclusief montage & ophaling in Vlaanderen
Prijzen incl. 21% btw

De voordelen
> Goedkoop alternatief voor houten projectborden
> Dubbelzijdig zichtbaar op alle mogelijke locaties
> Wisselbare boodschap dankzij spandoeken
> Plaatsing binnen 5 werkdagen op locatie
> Gratis ontwerp

Bestel online: www.werfsigns.be
Hebt u een vraag of wenst u meer informatie? info@werfsigns.be

225€/per maand
125 €/per maand
75€/per maand
75€/per maand
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Opvallend

INNOVATIEF
#INSTANT
Marketing

FIND YOUR
BUDGETFRAME
Coming soon!
Binnenkort kan u dankzij onze mobile app, alle locaties
en speciﬁcaties terugvinden op uw smartphone.
Ook veranderen van locatie, vervangen van spandoek
of verlenging van uw huurformule kan dan via deze
handige tool.

Contacteer ons
U kan ons alle werkdagen telefonisch bereiken
09:00 - 12:00 | 12:30 - 17:00
Atealaan 37b, 2270 Herenthout
+32 (0)14/49 40 50 | info@werfsigns.be

