Veiliger rijgedrag met de Dick Bruna-campagne
Weggebruikers alert maken op kinderen in het verkeer: dat is van groot belang bij de start van een
nieuw schooljaar. Juist dan is er ineens weer meer verkeer op de weg, waaronder veel jonge fietsers
en voetgangers, en ontstaan er snel gevaarlijke situaties. Speciaal hiervoor heeft Leer in het Verkeer de
campagne ‘Wij gaan weer naar school’ ontwikkeld.
Op alle campagnematerialen prijken de illustraties van Dick Bruna. Die zijn niet alleen vrolijk en herkenbaar
voor jong en oud, maar ook goed voor de verkeersveiligheid. Automobilisten associëren de tekeningen met
kinderen en gaan onbewust langzamer rijden (SWOV-rapport 2016 in opdracht van Metropoolregio Rotterdam Den Haag).

Ook meedoen?
Steeds meer gemeenten sluiten zich bij deze campagne aan.
Wilt u ook dat kinderen veiliger naar school kunnen? Doe dan mee.
Dat kan op meerdere manieren.
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Posters
Eenvoudig
Uw gemeente heeft mogelijk al reclameframes op A0-formaat. Onze posters passen
daarin. Wij kunnen ze aanbrengen en weer
verwijderen en stemmen dit dan af met het
bedrijf dat binnen uw gemeente die frames
beheert. Als er niet zo’n overeenkomst is,
kunnen wij losse driehoeksborden leveren.

Trotters
Opvallend
Deze Trotters zijn grote billboards die ook
worden ingezet bij de verkiezingen. Ze
staan op drukke plaatsen waar veel verkeer
langsrijdt en hebben dus een groot bereik.
De exacte locaties worden in overleg met
de gemeente vastgesteld.

Beachflags
Flexibel
Deze wapperende beachflags kunnen
scholen zelf buitenzetten en weer binnenhalen. Ze zijn beschikbaar in verschillende
formaten en varianten om ze te plaatsen óp
of ín de grond. Het longlife-materiaal van
de vlaggen gaat jaren mee.

Meer weten?
Kijk voor alle mogelijkheden op onze website www.leerinhetverkeer.nl. De prijzen hangen onder meer af
van het formaat van het materiaal, van de overeenkomst die uw gemeente heeft voor de posters, en van de
campagneperiode. De meeste gemeenten laten de posters twee weken hangen. Wij maken graag een offerte
op maat voor uw gemeente. Neem gerust contact met ons op!
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