 Bestelbon – A

Educatieve Gids
Gelieve ons dit document uiterlijk voor 30 november per e-mail « info@infocomeduc.be »
of per post « InfocomEDUC – Clos du Manoir 2A – 6940 Durbuy » te bezorgen.

PRAKTISCHE INFORMATIE
 NAAM ORGANISATIE
 ADRES
 BESCHRIJVING (250 karakters)

 SOORTEN ACTIVITEITEN

 TEL of GSM

Schoolse en buitenschoolse animatie

Schoolmateriaal, -meubilair en -inrichting

Educatieve reizen, uitstapjes & sites

Educatieve hulpmiddelen

Hulpmiddelen voor leerkrachten

Beroepsverenigingen

 URL

FORMULES

« PDF 1/6 pagina » *
 PDF 1/6p + 1 « volledige vermelding » + 4 « eenvoudige vermelding »

250€ excl.BTW

« PDF 1/4 pagina » *
 PDF 1/4p + 1 « volledige vermelding & logo » + 4 « eenvoudige vermelding »

325€ excl.BTW

« PDF 1/2 pagina » *
 PDF 1/2p + 2 « volledige vermelding & logo » + 4 « eenvoudige vermelding »

600€ excl.BTW

1/6p
1/4p

194mm

« Volledige vermelding & logo » + 4 eenvoudige vermelding
200€ excl.BTW
 Naam organisatie + adres + tel + URL + beschijving + Website + logo/foto

64mm

1/2p
132mm

« PDF 1/1 pagina » *
1100€ excl.BTW
 PDF 1 pagina + 4 « volledige vermelding & logo » + 4 « eenvoudige vermelding »

 *Wij kunnen uw pdf vormgeven indien u dit wenst (150€ excl.BTW)

FACTURATIE

Handtekening

Contactpersoon

Tel

e-mail

BTW-nummer

Factuuradres

98mm

64mm

150€ excl.BTW
64mm

« Volledige vermelding » + 4 eenvoudige vermelding
 Naam organisatie + adres + tel + URL + beschijving + Website

50€ excl.BTW

98mm

« Eenvoudige vermelding »  4 rubrieken (zie pagina B)
 Naam organisatie + adres + tel + URL

 Bestelbon – B
Schoolse en buitenschoolse animaties
RUBRIEKEN
 Animaties ivm met…
 boeken
 cultuur
 wetenschap
 muziek
 vreemde talen
 media
 audiovisuele technieken
 kunsten
 plastische kunsten, tekenen, boetseren,…
 theater
 circus
 clown
 sport
 schrijf- en/of leesworshops
 vakoverschrijdende workshops
 betrekking tot het programma
 levensbeschouwelijke animaties
 vorming ivm milieu
 vorming ivm duurzame ontwikkeling
 vorming ivm fairtrade
 vorming ivm burgerschap
 vorming ivm gezondheid
 vorming ivm gezonde voeding
 bewustmaking ivm handicaps
 bewustmaking ivm verkeersveiligheid
 bewustmaking ivm samenwerken
 preventie van geweld
 andere schoolse animaties
 Vormingscentra voor expressie en creativiteit
 Huiswerkbegeleiding
 Animaties voor vrijetijdsbesteding
 Stages
 Schoolfeesten
 kindershows
 Kinderanimaties
 Actieve vakanties
 Andere animaties

Educatieve reizen, uitstapjes & sites
RUBRIEKEN
 Musea
 Kastelen
 Plaatsen van historisch belang
 Archeologische sites
 Wetenschapscentra
 Gedenkwaardige plekken
 Dierparken
 Centra ter kennismaking met de natuur
 Bedrijven die zich openstellen voor bezoekers
 Culturele centra
 Tentoonstellingen
 Theaters
 Attractie- en recreatieparken
 Schoolreizen
 Vakantieverblijven & -centra
 Bos- en natuurklassen
 Zeeklassen
 Sneeuwklassen
 Educatieve boerderijen
 Toerismebureaus
 Reisbureaus & vervoersbedrijven
 Interculturele verblijven
 Andere educatieve organisaties en centra

Specifieke hulpmiddelen voor leerkrachten
RUBRIEKEN
 Materiaal : verhuur en uitleendiensten
 Vakbonden
 Cultuureducatie en culturele uitgaven
 Vormingen en opleidingen
 Permanente vorming
 Coaching voor scholen en leerkrachten
 Hulp bij fund raissing
 Bemiddelingsdiensten
 Andere specifieke benodigheden

Schoolmateriaal, -meubilair & -inrichting
RUBRIEKEN
 Inrichting speelplaatsen
 Inrichting sportzalen et sportmateriaal
 Smartboards en toebehoren
 Andere uitrusting voor scholen
 Bureaumeubilair
 Schoolmeubilair en -gerief
 Gespecialiseerd meubilair
 Ander schoolmeubilair
 Schoolbenodigdheden
 Muziekwinkels
 Multimedia- spelers en projectors
 Fax- en kopieerapparaten en printers
 Ander schoolmateriaal

Educatieve hulpmiddelen
RUBRIEKEN
 Educatieve uitgevers
 Kinderboeken uitgevers
 Schoolboeken uitgevers
 Tijdschriften
 Boekwinkels
 Educatief speelgoedwinkels
 Educatieve spelen
 Firma die verdeelt gezelschapsspellen
 Bibliotheken, mediatheken en spelotheken
 Hardware, software & programma’s
 Onderwijsdossiers
 Educatieve websites
 Educatieve wedstrijden
 Andere educatieve hulpmiddelen

Beroepsverenigingen
RUBRIEKEN
 Verenigingen van leerkrachten en directeurs
 Verenigingen van logopedisten
 Verenigingen van hulpverleners bij motorische problemen
 Verenigingen van hulpverleners ivm handschriftproblemen
 Verenigingen ter informatie van de jeugd
 Andere verenigingen
 Hulp bij dyslexie, dysgrafie,…
 Hulp bij hoogbegaafdheid
 Hulp bij leerproblemen
 Hulp bij aandachtsproblemen
 Hulp bij minderziendheid
 Andere hulp
 Verenigingen van therapeuten
 Centra voor leerlingenbegeleiding
 NGO’s

