HET 1-PAGINA COMMUNICATIE MODEL

hallo@tibor.nl

1. BIJDEHANTE BELOFTE
(Wil ik dit?)

2. CONCRETE UITLEG
(Snap ik dit?)

3. USP #1
(Is dit nieuw/anders?)

3. USP #2
(Is dit makkelijk?)

4. PIJN
(Snappen ze hoe ik me voel?)

3. USP #3
(Is dit veilig?)

5. PLEZIER
(Snappen ze waar ik naar verlang?)

6. PRINCIPES
(Kan ik me hier mee verbinden & geloof ik dat deze principes de brug zullen slaan tussen
mijn pijn en mijn verlangens?)

7. ACTIE
(Wat moet ik nu doen?)
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THIS IS HOW WE ROLL…
ALTIJD MINSTENS 4 ROLLEN WC-PAPIER OP VOORRAAD

Een nieuwe generatie toiletpapier. Duurzaam & Fair Trade.
Bij je thuisbezorgd, alléén als je voorraad laag is.

Het papier is gemaakt
van 100% natuurlijk en
duurzaam geproduceerd
materiaal.
Geïmpregneerd met
essentiële oliën. Zónder
kartonnen rol. Goed voor
je huid, beter voor de
wereld.

Dankzij de unieke
samenstelling kunnen de
rollen vacuum worden
verpakt. Je bestelling past
gewoon door je
brievenbus! Nooit meer
zeulen met grote pakketten
wc-rollen. Nooit meer thuis
blijven voor de postbode.

Toiletpapier kopen is vervelend en komt nooit
goed uit. Niet alleen voor onszelf, maar ook
niet voor moeder aarde: Per dag worden er
27.000 bomen gekapt voor toiletpapierproductie en jaarlijks gooien we met z’n allen
17 miljard kartonnen toiletrollen weg. Verder
veeg je met traditioneel toiletpapier een giftig
chemisch goedje over je kwetsbare delen:
dioxine is een van de giftigste chemicaliën en
de gemiddelde wc-rol is ermee doordrenkt.

De meegeleverde
opbergdoos geeft een
signaal aan ons
systeem wanneer je
voorraad onder de 5
rollen komt. Dezelfde
dag wordt je nieuwe
bestelling verzonden.
Geen overbodige
verzendingen dus.

Je wil nooit zonder toilet papier komen te
zitten. En bijdragen aan een betere wereld is
belangrijk voor je. Voor ons papier worden
geen bomen gekapt. In plaats van giftige
chemicaliën geven wij je voedende oliën. Voor
de bezorging hoe je nergens naar om te
kijken: je ontvangt alleen nieuwe rollen als je
voorraad laag is. Ben je bijv. op vakantie, dan
stoppen de zendingen automatisch.
Geen contracten. Geen gedoe.

Wij geloven dat jij kan bijdragen aan een betere wereld terwijl je tegelijk beter voor jezelf
zorgt. Geen chemicaliën voor jou. Geen schade voor de natuur. Wij verbinden ons graag met
jou, maar niet via moeilijke contracten: Je betaalt alleen voor wat je gebuikt. En je hoeft niet
thuis te blijven voor onze bezorging, zodat jij ondertussen verder kan gaan met het redden
van de wereld!

Bestel hier je proefpakket+opbergdoos
voor €1
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