Prijsinformatie

‘Klimaatkrant’
Energie besparen doe je zo!
‘Klimaatkrant’
De ‘Klimaatkrant’ biedt motiverende achtergrondinformatie
over klimaat en milieu met veel praktische, direct toepasbare
tips om energie te besparen. De kleurrijk vormgegeven krant
op A3-formaat is er in 3 edities:
-

4 pagina’s: Energiebesparing in en rond huis;
2 pagina’s: Duurzame mobiliteit;
6 pagina’s: Energiebesparing in en rond huis +
Duurzame mobiliteit.

De ‘Klimaatkrant’:
- is aantrekkelijk vormgegeven;
- staat vol met praktische tips om energie en geld te
besparen;
- is laagdrempelig en geschikt voor alle leeftijden (o.a.
cartoons);
- zet aan tot actie.
- is te voorzien van uw eigen informatie: logo, NAW, etc.
Prijzen
De Klimaatkranten zijn verpakt per 50 exemplaren.
Minimale afname van 50 of een veelvoud van 50.
Genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW. Korting
vanaf 100 ex.(zie onderstaande prijsstaffel).*

Ook de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel
heeft de Klimaatkrant ingezet richting burgers.
Ferry Warnaar, beleidsmedewerker Milieu van
deze gemeente:
‘We hebben de krantjes – met hierin het logo en
een voorwoord van de wethouder - huis-aanhuis verspreid en al direct heel positieve
reacties ontvangen. Als gemeente geven we
hiermee aan dat we duurzaamheid belangrijk
vinden. Het is een uitstekend
communicatiemiddel dat ons weinig tijd heeft
gekost en bovendien voor 50% subsidiabel is
binnen de SLOK-regeling.’

Prijsstaffel: Prijs per Klimaatkrant ex. 21% BTW
2 pag.
4 pag.
6 pag.
1 – 99
€ 0,80
€ 1,10
€ 1,65
100-499
€ 0,60
€ 0,80
€ 1,20
500-999
€ 0,50
€ 0,70
€ 1,05
1.000-4.499
€ 0,45
€ 0,60
€ 0,90
> 5.000
€ 0,40
€ 0,50
€ 0,75

Verzendkosten
Voor verzending rekenen wij per zending per
afleveradres in Nederland (ex. BTW):
1 tot 50 kranten
€ 15,00
50 en meer kranten
€ 25,00

Uw eigen editie
Alle uitvoeringen zijn leverbaar als standaardeditie
en als maateditie, met hierin bijvoorbeeld uw eigen
logo en informatie van lokale of regionale projecten
en personen! De verschillende opties staan in onderstaand overzicht (meerprijzen ex. 21% BTW en
gelden bij afname vanaf 2.500 exemplaren per editie. Maatwerk voor lagere aantallen op aanvraag.
• Opname logo + adresgegevens + voorwoord op voorkant
€ 950,• Opname 2 eigen teksten (ter vervanging van bestaande teksten)
€ 950,-
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