
#HETDAKOP

ALSTUBLIEFT!

UW GRATIS WERVINGSPAKKET!

PERSONALISEREN IN 4 STAPPEN
1

Ga naar www.hetdakop.nu en klik op de knop naar het 
drukwerkportaal, of scan de QR code! 

2
Registreer jouw bedrijf door een account aan te maken:
vul hiervoor uw bedrijfsnaam in.

3
Kies uw branche (pannen, lei of riet) upload uw logo en 
kies de boodschap met uw contactgegevens die op het 
drukwerk moet komen!

4
U krijgt een voorbeeld te zien van het complete 
startpakket met uw personalisaties. Bent u tevreden? vul 
dan het gewenste bezorgadres in en klik op bestellen! 

HETDAKOP.NU

PERSONALISEER UW PAKKET VÓÓR 16 DECEMBER



BESTE WERKGEVER,

STEIGERDOEK 1X

2 Meter

STIJGERDOEK 1X

POSTERS 5X

FLYERS 100X

MAGNEETPLAAT 1X

De dakenbranche komt handen tekort en dat zouden we met elkaar wel van de daken willen schreeuwen. 
Hoog tijd dus voor het Sociaal Fonds Hellende Daken om voor de pannen-, lei- en rietdekkersbedrijven een 
speciale actie te bedenken, gericht op het imago van en de instroom in de branche.

Hellende Daken heeft speciaal hiervoor de campagne #hetdakop! ontwikkelt. Met de boodschap Je kan het dak 
op! bieden wij u als lid* een kant en klaar gepersonaliseerd wervingspakket, geheel gratis! Zo kunt u in uw 
eigen regio uw bedrijf en vacature(s) onder de aandacht brengen waar u maar wilt, op scholen, bij de 
sportclub, op uw bedrijfsauto en uiteraard ook op de bouwplaats.

Het gratis wervingspakket bestaat uit posters, flyers, een steigerdoek en magneetborden voor op uw 
bedrijfswagen(s) U kunt het pakket eenvoudig voorzien van uw eigen bedrijfsgegevens via 
www.hetdakop.nu. Verderop in deze folder leest u hoe u in vier stappen uw pakket kunt bestellen. 

Bestel uw pakket voor 16 december! Dan heeft u het al begin januari in huis.
Ook als u op dit moment geen vacature(s) heeft helpt u, door gebruik te maken van dit promotiemateriaal, de 
hellende dakenbranche onder de aandacht te brengen bij het grote publiek.

Mogen wij ook op uw medewerking rekenen?

*Het gratis wervingspakket is exclusief voor leden van GNL, VFR of NVVL die premie afdragen aan het SFHD.


