Prijsinformatie digitale uitgaven

_

‘PDF voor plaatsing op de eigen site’
Digitaal is Ideaal!

Digitale Versies
Van een aantal uitgaven van Woonwijzer Media is vanaf nu ook de digitale versie verkrijgbaar, om op
uw eigen site te plaatsen. De mogelijkheden, voorwaarden en kosten staan op dit
informatieformulier vermeld.
‘KlimaatKrant’
De ‘KlimaatKrant’ biedt motiverende achtergrondinformatie en heel veel praktische,
direct toepasbare tips om energie te besparen. De kleurrijk vormgegeven krant op
A3-formaat is er in 3 edities:
Tarief
Energiebesparing in en rond huis; 4 pag. A3
€ 350,Duurzame mobiliteit; 2 pag. A3
€ 250,In en rond huis + Duurzame mobiliteit; 6 pag. A3
€ 450,Kluswijzers
Hart voor uw Huis-Kluswijzers bevatten praktische tips en adviezen voor duurzaam klussen en
verbouwen in en om het huis. Ze zijn gemakkelijk leesbaar en bevatten duidelijke illustraties.
In de reeks Duurzame Kluswijzers zijn leverbaar: Klussen en verbouwen (12 pag.); Isoleren (8 pag.);
Schilderen (8 pag.); Woning inrichten (8 pag.); Klussen in de tuin (8 pag.)
Aantal
1 PDF
2 PDF’s
3 PDF’s
4 PDF’s
5 PDF’s

Prijs
€ 250,€ 350,€ 450,€ 525,€ 575,-

Tarief voor het gehele pakket Kluswijzers (5 verschillende PDF’s) voor slechts € 575,Energiewijzer
De ‘Energiewijzer’ biedt bewoners praktische, direct toepasbare tips om energie te
besparen. De besparingstips worden ondersteund door grappige cartoons. De
Energiewijzer is een kleurrijk vormgegeven folder van 8 pagina’s op A5-formaat.
Tarief PDF van de Energiewijzer: € 250,-.

Regenwater in de tuin
Hoe regenwater beter te benutten in de tuin?! Deze brochure geeft hierop
antwoord met aandacht voor idee- en besluitvorming, de praktische
uitvoerbaarheid, het genieten van tuinieren en het goed benutten van water. De
brochure gaat daarbij uitgebreid in op de mogelijkheden van afkoppelen,
infiltreren en watergebruik.
Tarief PDF van de brochure Regenwater in de tuin € 325,-.
Klimaatwijzer Duurzaam vervoer
De Klimaatwijzer bevat praktische tips en adviezen over duurzaam vervoer.
Tarief PDF van de Klimaatwijzer Duurzaam vervoer: € 250,-.
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Eigen editie
Alle PDF-uitvoeringen worden voorzien van uw eigen logo in watermerk. Daarnaast is meer maatwerk
mogelijk, zoals bijvoorbeeld opname van uw eigen informatie van lokale of regionale projecten en
personen! Maak uw wensen kenbaar en ontvang een vrijblijvende prijsopgave voor de mogelijkheden.
Gebruiks- en betalingsvoorwaarden
- Alle documenten worden voorzien van uw logo en/of organisatienaam en voorzien van
watermerk.
- Rechten voor gebruik worden verleend uitsluitend voor plaatsing op de site van de afnemende
gemeente of woningcorporatie en mogen niet aan derden worden verstrekt.
- De gebruikslicentie is geldig gedurende 15 maanden vanaf de leverdatum.
- Het document moet dusdanig op uw website worden geplaatst, dat deze niet geïndexeerd en
bekeken wordt door zoekmachines als Google.
- Rechten van concept, tekst, beeld en vormgeving blijven voorbehouden aan de uitgever.
Nog meer Ideaal Digitaal
Andere handige en voordelige digitale producten van Woonwijzer Media.
Energie-winner
De Energie-winner is een interactieve websitemodule met actuele en
gevalideerde content in de vorm van direct toepasbare tips, adviezen,
illustraties en cartoons op het gebied van energiebesparing.
De Energie-winner is eenvoudig te koppelen aan uw eigen website. Voorzien
van uw eigen huisstijl lijkt hij hiervan deel uit te maken. De applicatie bevat
300 praktische tips, adviezen en cartoons op het gebied van energiebesparing. Bezoekers van uw site
kunnen een virtueel huis bezoeken: met simpele muisclicks op onderdelen van de inrichting krijgen
ze besparingstips en cartoons in beeld die hierop betrekking hebben. Woonwijzer Media zorgt ervoor
dat de informatie steeds actueel is.
Prijs Energie-winner
Eerste jaar, inclusief opname eigen logo en adresinformatie: € 1.750,- excl. btw.
Vervolgjaren: € 950,- excl. btw per jaar.
Bij gecombineerde afname van Energie-winner en Cartoontips geldt 50% korting op cartoontips!
Cartoontips
Cartoonstips maken dat u gemakkelijk, regelmatig en op luchtige wijze praktische
duurzaamheidsinformatie bij uw inwoners of huurders kunt brengen. Via
bijvoorbeeld uw site, bewonersblad, huis-aan-huis-krant of social media. U bepaalt
zelf hoe vaak, wanneer en via welk medium. Cartoontips zijn speciaal
samengesteld voor gemeenten en woningcorporaties; om op een snelle, leuke en
effectieve manier naar de doelgroep te kunnen communiceren! Kijk voor meer
informatie en prijzen op:
http://www.cartoontips.nl
MVO-cartoontips
MVO-cartoontips werken hetzelfde als Cartoontips, maar zijn bedoeld voor intern gebruik en gericht
om duurzaam gedrag op kantoor te stimuleren. Kijk voor meer informatie op:
http://www.mvocartoontips.nl
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