Prijsinformatie Klimaatagenda’s

Het Jaar Rond Energie en Geld Besparen!

3 geheel verschillende uitvoeringen
De Klimaatagenda is er in 3 geheel verschillende uitvoeringen, alle drie met foto’s, zinvolle tips,
humoristische cartoons en waardevolle achtergrondinformatie. Het centrale thema van de
Klimaatagenda’s is ‘energie en geld besparen’.

‘Deluxe’

‘Smart’

17 x 24 cm

A5; 14,7 x 21 cm

‘Pocket’
A6; 10,5 x 15 cm

128 pagina’s

72 pagina’s

144 pagina’s

2 pagina’s per week

1 pagina per week

2 pagina’s per week

wire-o-binding

wire-o , ophanghaakje

met leeslintje

keukentafelagenda én muurkalender

keukentafelagenda én muurkalender

zakformaat

€ 12,50 excl. BTW

€ 7,50, excl. BTW

€ 6,00, excl. BTW

Prijzen per exemplaar, exclusief 21% BTW
Afname aantal

‘Deluxe’

‘Smart’

‘Pocket’

1 - 24

€ 12,50

€ 7,50

€ 6,00

25 en meer

€ 10,00

€ 6,00

€ 4.75

250 en meer

€

9,00

€ 5,50

€ 4,50

1.000 en meer

€

8,00

€ 5,00

€ 4,00

Uw eigen editie: bij afname vanaf 1.000 exemplaren
Bij een afname vanaf 1.000 exemplaren* kunnen we de agenda’s op uw maat maken, met
bijvoorbeeld het logo op het omslag, een geheel eigen omslag of bijvoorbeeld opname van een
voorwoord in het binnenwerk. Er zijn meer mogelijkheden; een paar richtprijzen:


Eigen voorwoord

€

750,-



Eigen logo op omslag

€

500,-



Eigen omslag (nieuw ontwerp + vormgeving)

€ 1.000,-



Eigen informatiekatern van 4 pagina’s

€ 1.750,-

Als u andere wensen heeft, maken we graag een offerte op maat.
*Bij afname van een eigen editie van 500 tot 1.000 exemplaren geldt een eenmalige toeslag van € 1.000,-.

Verzendkosten
Voor verzending rekenen wij per zending per afleveradres in Nederland (ex. BTW):
Tot 50 agenda’s € 15,00 en 50 en meer agenda’s € 25,00.
W-Pe-009; Tarieven ex. 21% BTW. Prijswijzigingen voorbehouden. Actuele prijzen: www.woonwijzermedia.nl/tarieven.
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