Prijsinformatie
Verjaardagskalender ‘Verjaren en energie besparen’.
Met energietips die blijven hangen!
Uitvoering en winkelprijs
De Verjaardagskalender ‘Verjaren en energie besparen’ is leverbaar in 2
uitvoeringen: 16 pag. en 28 pag., beide full color gedrukt op milieusparend fscpapier (aan twee zijden bedrukt); formaat 14 x 31,5 cm (passend in A4-envelop);
voorzien van ringband met ophanghaakje aan korte zijde. Bovenaan de pagina
staat een leuke en goed begrijpbare cartoon, met een korte toelichting in de vorm
van een tip. Daaronder de dagen van de maand met voldoende ruimte voor de
namen van jarigen.
De Verjaardagskalender ‘Verjaren en energie besparen’:
- bevat waardevolle tips om energie en geld te besparen;
- is laagdrempelig en humoristisch;
- is geschikt voor jong en oud, laag en hoog opgeleid;
- zet aan tot actie en blijft het gehele jaar door in beeld;
- gemaakt voor jarenlang gebruik;
- is te voorzien van uw eigen informatie: logo, NAW, etc.
Prijzen
Per kalender: € 8,25 (16 pag.) en € 10,50 (28 pag.) exclusief 21% BTW.
Korting vanaf 100 exemplaren (zie onderstaande prijsstaffel).*
De verjaardagskalenders zijn verpakt per 20 exemplaren en geldt daarom
een minimale afname van 20 of een veelvoud van 20.
Prijsstaffel

Prijs per kalender excl. 21% BTW

Basic (16 pag.)
1-99
€ 8,25
100-499
€ 6,75
500-999
€ 5,25
1.000-2.499
€ 4,00
2.500 en meer: Op aanvraag

Extra (28 pag.)
€ 10,50
€ 8,50
€ 6,75
€ 5,25

Verzendkosten
Voor verzending rekenen wij per zending per afleveradres in Nederland
(ex. BTW): 1 tot 60 kalenders, €15,00 en 60 en meer kalenders €25,00.
Uw eigen editie (vanaf 500 exemplaren)
Het is mogelijk om de Verjaardagskalenders uw ‘eigen gezicht’ te geven door bijvoorbeeld
opname van uw eigen logo en voorwoord. De verschillende opties staan in onderstaand
overzicht (meerprijzen exclusief 21% BTW). Levering van uw eigen editie is mogelijk bij een
afname vanaf 500 exemplaren. (Bij afname een maateditie van minder dan 1.000 exemplaren
geldt een toeslag van € 1.000,-).
 Eigen logo/website op voorblad
€ 500, Eigen logo/website op achterblad
€ 500, Eigen voorwoord op colofonpagina
€ 750, Eigen info op voorzijde achterblad
€ 750, Eigen info op achterzijde
€ 750, Eigen logo/website op elk binnenblad (onder aan pagina)
€ 1.000, Eigen logo/website op alle kalenderbladen (inclusief voor- en achterzijde) + 2 eigen pagina’s
€ 2.500,Een verjaardagskalender met energietips die blijven hangen!
W-Pe-002; Tarieven ex. 21% BTW. Prijswijzigingen voorbehouden. Actuele prijzen: www.woonwijzermedia.nl/tarieven.
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