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‘Energie en U’
Voor opname op Site, Nieuwsbrief of Magazine!
Energie en U
Energie en u is een aansprekend en opvallend communicatiemiddel dat
zowel digitaal als in gedrukte media kan worden ingezet. Zo kan
Energie en U als bijlage aan een mail worden gekoppeld, geplaatst worden
op de site, maar ook worden opgenomen in het huis-aan-huisblad of eigen
magazine.
Energie en U geeft de lezer op een aansprekende manier informatie over
hoe hij energie kan besparen. Dit in de vorm van praktische tips,
informerende artikelen en de aanpak van een bekende Nederlander.
Energie en U is verkrijgbaar in 3 edities die zowel afzonderlijk alsook als
reeks inzetbaar zijn. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld 3 mails van
waardevolle informatie voorzien of 3 weken achter elkaar een pagina vullen
in het huis-aan-huisblad.
Uiteraard kan Energie en U voorzien worden van uw logo en huisstijlelementen. Het is ook mogelijk om
eigen informatie (zoals voorwoord of actie) op te laten nemen.
Tarieven

Uitvoering

Aantal
edities
1
2
3
1
2
3

Tarief
€ 325,00
Standaard Versie
€ 575,00
€ 750,00
€ 450,00
Voorzien van logo en/of
€ 750,00
huisstijlelementen
€ 975,00
Opname eigen artikel
€ 100,00
(alleen i.c.m. logo)
Per artikel
Genoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW.

Eigen editie
Maatwerk is uiteraard mogelijk. Bijvoorbeeld door 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
- Rechten voor gebruik worden verleend uitsluitend voor gebruik binnen
de afnemende gemeente of woningcorporatie voor inzet naar de eigen
bewoners en mogen niet aan derden worden verstrekt.
- De gebruikslicentie is geldig gedurende 15 maanden vanaf
leverdatum.
- Rechten van concept, tekst, beeld en vormgeving blijven
voorbehouden aan de uitgever.
W-Pe-027; Tarieven ex. 21% BTW. Prijswijzigingen voorbehouden. Actuele prijzen: www.woonwijzermedia.nl/tarieven.
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