Prijsinformatie Klimaatagenda
Uitvoering en winkelprijs
De Klimaatagenda heeft een liggend formaat van 17 x
24 cm,128 pagina’s binnenwerk, is geheel full color
uitgevoerd en heeft een luxe harde omslag met wire-obinding. De ringband zit aan de lange zijde. Zowel de
voorplaat als het binnenwerk heeft een boorgat,
waardoor hij te gebruiken is als bureau-agenda én als muurkalender. De verkoopprijs per agenda
is € 13,90, incl. 19% BTW. Minimale afname 30 exemplaren. Genoemde prijzen zijn exclusief
19% BTW. Prijswijzigingen voorbehouden.
Prijsstaffel

Korting%

Prijs p/agenda excl.

basisprijs

0%

€ 11,68

30-49

13%

€ 10,16

50-249

19%

€

9,46

250-999

24%

€

8,88

1.000-1.999

28%

€

8,41

2.000-2.999

32%

€

7,94

3.000 en meer

34%

€

7,71

19% BTW

Uw eigen editie:
- bij afname vanaf 1.000 exemplaren
Bij een afname vanaf 1.000 exemplaren* kunt u kiezen voor een Klimaatagenda met bijvoorbeeld
uw eigen logo op het omslag en opname van uw eigen voorwoord.
Hieronder vindt u meerdere opties voor uw eigen editie:


Eigen voorwoord

€

750,500,-



Eigen logo op omslag

€



Eigen logo op de 7 beginpagina's van het binnenwerk

€ 1.000,-



Eigen omslag (nieuw ontwerp + vormgeving)

€ 1.000,-



Eigen informatiekatern van 4 pagina’s

€ 1.750,-



Eigen informatiekatern van 8 pagina’s

€ 2.500,-

*Bij afname van een eigen editie van 500 tot 1.000 exemplaren geldt een eenmalige toeslag van € 1.000,-.

- bij afname vanaf 2.500 exemplaren
Bij bestelling vanaf 2.500 agenda's zijn meer aanpassingen mogelijk in het binnenwerk.


Bijvoorbeeld: eigen logo op alle pagina’s v/h binnenwerk

€ 4.000,-

Aan de hand van uw overige wensen maken wij graag een offerte op maat.
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-11006
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