Prijsinformatie

‘EnergieKrant’

Energie besparen doe je zo!
‘EnergieKrant’
De nieuwe ‘EnergieKrant’ biedt volop motiverende informatie over
energie besparen in de woning. Hij is in de eerste plaats gericht op
woningeigenaren, maar bevat ook veel informatie die ook interessant is
voor huurders. Hierdoor kan de EnergieKrant breed worden ingezet om
energie besparen onder de aandacht te brengen en mensen te
stimuleren om tot actie over te gaan.
De kleurrijk vormgegeven krant op A3-formaat:
- staat vol met praktische, direct toepasbare tips om energie en
geld te besparen;
- is aantrekkelijk vormgegeven;
- is laagdrempelig en geschikt voor alle leeftijden (o.a. cartoons);
- zet aan tot actie;
- is te voorzien van uw eigen informatie.
De EnergieKrant is maatwerk!
De 4 pagina’s A3-formaat tellende
EnergieKrant wordt op maat geleverd met:
- uw logo;
- een eigen voorwoord;
- desgewenst uw adresgegevens;
- 4 eigen artikelen.
Woonwijzer Media streeft ernaar om u hierbij
in samenspraak zoveel mogelijk het werk uit
handen te nemen.
Desgewenst is het maatwerk uit te breiden met:
- extra eigen artikelen;
- extra eigen pagina’s;
- een prijsvraag met 20 prijzen.

Prijzen
De EnergieKrant is leverbaar vanaf 5.000 exemplaren.
Kosten voor 5.000 EnergieKranten voorzien van uw logo, voorwoord,
adresgegevens en 4 eigen aangeleverde artikelen bedragen € 5.000,-.
Kosten extra EnergieKranten (boven de 5.000) in dezelfde drukgang: € 0,45
Kosten extra EnergieKranten (boven de 10.000) in dezelfde drukgang: € 0,40
Meer dan 20.000 exemplaren: prijs op aanvraag.

Getoonde voorbeelden zijn afkomstige uit Energiekrant Stadskanaal. Bekijk de volledige versie: www.deenergiekrant.nl.
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