
Fantastisch dat u met uw bedrijf het verschil wil maken voor mensen met 
een visuele beperking. 

Product Inhoud Aantal

Kletsblik Met gesprekskaarten  
en informatie over SeeYou.

Lunch Verse Ethiopische linzensoep in 
brailleverpakking van Naturally Tasty  
(2 porties).

Placemats (papier) Met weetjes, link naar recept  
en informatie over SeeYou.

Inspiratiesessie Interactieve meeting met een  
medewerker van SeeYou.

Film Bekijk met uw team een film over mensen 
met een visuele beperking in Ethiopië.

Escaperoom Voor persoonlijke studie of in groepen.

Inclusion game Bordspel om te ontdekken  
hoe toegankelijk uw bedrijf is.

Game of life Kort rollenspel om te ontdekken  
hoe ongelijk kansen kunnen zijn.

Inzamelbox oude mobieltjes Kartonnen box die gratis wordt geleegd.

Poster mobieltjesactie A3-poster voor attentiewaarde. 

Kerst- of zomerpakket Bestel via SeeYou uw cadeaupakketten. 
Ze worden ingepakt door mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt via 
Complementair Premium Gifts. 
De marge is voor SeeYou.

Donatiebusje met wikkel Bijvoorbeeld voor in de kantine  
of bij de receptie.

Tikkie QR-code Een los bestand om in te voegen  
in uw communicatie over SeeYou.

Bestellijst promotiematerialen Open Blik



Product Inhoud Aantal

Tafelbanner A5 met staander.

Flyers A6 met informatie over SeeYou  
en de wachtlijst actie om uit te delen.

Pennen Voorzien van logo SeeYou.

T-Shirts Leen SeeYou-shirts voor  
uw sportactiviteit.

Logo SeeYou Digitaal, voor op website en social media.

Social content Tekst voor uw social mediakanalen.

Promotietekst Voor op uw website of in uw nieuwsbrief.

Stuur (een foto/scan van) uw bestellijst o.v.v. Open Blik naar info@seeyoufoundation.nl 
of per post naar onder staand adres. U kunt de lijst ook online invullen via 
www.seeyoufoundation.nl/openblik.  

De materialen graag verzenden naar: 

Bedrijfsnaam

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

SeeYou kan mij eventueel bereiken op:

Telefoonnummer

E-mailadres 

SeeYou • Postbus 672, 3900 AR Veenendaal

mailto:info%40seeyoufoundation.nl%20?subject=Contact%20n.a.v.%20bedrijvenpakket%20-%20Open%20Blik
https://www.seeyoufoundation.nl/openblik
https://www.seeyoufoundation.nl
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