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Beste gastheer/gastvrouw,

Ben je op zoek naar een product waarmee je jouw gasten kunt verleiden om de natuur in te gaan?
Een product waarbij gezinnen tijdens een wandel-, fiets- of vaartocht de natuur écht kunnen
ontdekken en beleven? En waarmee je jouw (streek)producten en mooiste routes vanaf jouw
onderneming kunt laten zien? Bestel dan nu de beleefknapzak!
Corona-proof
De beleefknapzakken zijn corona-proof. Gasten trekken in gezinsverband de natuur in met de
beleefknapzak en in de natuur is ruimte genoeg. Je laat je gasten uitwaaieren over de omgeving
en kunt op je eigen terrein makkelijker de 1,5 meter afstand naleven. Bovendien kunnen de
beleefknapzakken een alternatief bieden voor groepsactiviteiten. Gasten krijgen zo een extra
natuurbeleving in de natuur die juist nu zo belangrijk is om even in bij te komen.
Inhoud beleefknapzak
Zie je het al voor je? Jouw gasten die terugkomen van
een wandeling waarbij de kinderen uren hebben genoten
in de natuur. Ze vertellen honderduit over het vangen
van waterbeestjes aan de waterkant en de kriebelbeestjes
die ze onder een oude boomstam vonden. En als kers op
de taart showen ze alle natuurschatten die ze onderweg
hebben gevonden en verzameld in de knapzak…
In de beleefknapzak zitten artikelen waarmee jouw
gasten de omgeving kunnen ontdekken en beleven. Je
maakt hem helemaal af en uniek als je daar zelf ook nog
een leuke wandelroute, een streekproduct of tegoed-/
kortingsbon voor een patatje, pannenkoek, kopje koffie of
ijsje aan kunt toevoegen. Dit zit er sowieso in:
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∞ Stok (wilgenteen)
∞ Zakdoek (blauw, katoen)
∞ Zoekkaart waterbeestjes van waterbestendig papier
∞ Zoekkaart bodemdiertjes van waterbestendig papier
∞ Zoekkaart vogels in de wei
∞ Schepnetje
∞ Plastic potje
∞ Loepje
∞ Beleefkaart
∞ Kanoroutekaart
∞ Welkomsflyer
Heb je bij je bedrijf eindeloze vergezichten? Dan is het leuk om er ook een vogelzoekkaart en (kinder)
verrekijker bij te doen. Of misschien is de zoekkaart diersporen of boomvruchten van toepassing op
jouw omgeving. Kijk op winkel.ivn.nl voor inspiratie en aanvullingen.
Prijs
De beleefknapzakken kosten € 7,50 per stuk (inclusief BTW). Je kunt de verkoopprijs zelf bepalen. Dit
is mede afhankelijk van de aanvullingen vanuit je eigen onderneming.
Voordelen
 Je verleidt bezoekers naar buiten te gaan en de natuur te ontdekken
 Extra plezier onderweg tijdens wandel-, fiets-, of kanotocht, voor ieder wat wils
 Simpel in gebruik en in elk seizoen te gebruiken
 Je bepaalt zelf de verkoopprijs
 De gast wordt eigenaar en kan de beleefknapzak ook thuis nog gebruiken
 Je kunt er zelf nog inhoud aan toevoegen, denk aan een tegoed- of kortingsbon voor een ijsje
of kopje koffie bij je onderneming, een wandelroute of een picknickmand met allerlei lekkers.
Bestellen
Ben je geinteresseerd? Vul dan via deze link je bestelling in. Bij aflevering van de beleefknapzakken
ontvang je gratis posters waarmee je bekendheid kunt geven aan de beleefknapzak bij je eigen
bedrijf/locatie.
We hopen dat jullie (gasten) er veel plezier mee zullen beleven!
Vriendelijke groet,
Linda de Haan en Thea Paassen
IVN en IJsseldelta Marketing

