®

OFFERTE 2021

Maken. Delen. Beheren.
1. Contactgegevens

2. Extra gegevens en functionaliteit

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Naam
Functie
E-mailadres
Fax- en telefoonnummers
Adresgegevens
Website

Pasfoto
Google Maps
Bel mij
Curriculum vitae
Social media
- LinkedIn
- Facebook
- Twitter
- YouTube
- Vimeo
- Pinterest
- En meer...

•
•
•
•

Uw kaart delen
Opslaan contact- gegevens (vCard)
Opslaan visitekaartje
Social media
- URL
- Sms
- E-mail
- QR-code
- NFC
- WhatsApp
- Social media
- En meer...

Offerte
Onderneming

Instelkosten

Kosten per persoon
per maand

Bedrijf met 1 tot 30
medewerkers

€ 495,-

€ 0,79

Bedrijf met 31 tot 100
medewerkers

€ 995,-

€ 0,69

Bedrijf met 101 tot 200
medewerkers

€ 1495,-

€ 0,59

Bedrijf met 201 tot 500
medewerkers

€ 2500,-

€ 0,49

Bedrijf met meer dan 500
medewerkers

Op aanvraag

Op aanvraag

Indien Maatwerk

Op aanvraag

Op aanvraag

Eigen domeinnaam* en hosting € 89,- per jaar

De genoemde tarieven zijn exclusief 21% btw. bizzerd wordt voor 1 jaar vooraf gefactureerd.
Offertes zijn twee maanden geldig.
* De domeinnaam bestaat uit de naam van uw organisatie gevolgd door ‘card’ en ‘.nl’ of ‘.com’

Papierloos visitekaartje
bizzerd het beste papierloze visitekaartje dat er is:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eerste papierloze visitekaartje ter wereld
Praktisch, meest uitgebreide functionaliteit
Web-based én met een app: voor iedereen toegankelijk en te ontvangen
Proven technology: ruim 5 jaar doorontwikkeling op basis van klantervaringen
Vult de kloof tussen papieren visitekaartjes en LinkedIn
Persoonlijk in te richten voor: individu, afdeling en bedrijf
Taal- en locatie-switch-buttons
Over de hele wereld te gebruiken (meer ruimte in de koffer)
Altijd je visitekaartjes bij je én altijd up to date
Kostenbesparend
Duurzaam

En als klant steun je:

Stichting bizzerd.work wil het perspectief op passend en duurzaam werk vergroten voor jongeren met een arbeidsbeperking en
een afstand tot de arbeidsmarkt.
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