Prijsinformatie

‘SlimGeldKrant’

Haal meer uit je euro!
‘SlimGeldKrant’
De SlimGeldKrant heeft als doel om mensen met een krappe of zelfs
duidelijk te kleine beurs handvatten te bieden om slimmer om te gaan
met hun geld, waardoor ze beter rond kunnen komen. Woonwijzer Media
maakt graag voor u een eigen editie van deze krant naar uw wensen.
De informatie in de SlimGeldKrant wordt op een praktische, gemakkelijk
behapbare en zo mogelijk luchtige wijze gepresenteerd: uitnodigend,
uitdagend voor iedereen, niet stigmatiserend en problematiserend, wel
duidelijk oplossingsgericht.
De kleurrijk en aantrekkelijk vormgegeven krant op A3-formaat:
- staat vol met praktische, direct toepasbare tips;
- is laagdrempelig en geschikt voor alle leeftijden (o.a. cartoons);
- zet aan tot actie;
- is te voorzien van uw eigen informatie.
Uitvoering en uitstraling
- Formaat: A3, 4 pagina’s, nagevouwen tot A4.
- Papier: 100 grams FSC-papier, bedrukt met biologisch afbreekbare inkt. En CO2-neutraal
geproduceerd.
- Vormgeving: zoals de KlimaatKrant, geheel full color, levendige opmaak, met veel hapklare
brokjes tekst en beeld. Uitstraling: positief, kleurig, inspirerend, informatief, prettig, hapklaar.
De SlimGeldKrant is maatwerk!
De 4 pagina’s A3-formaat tellende SlimGeldKrant wordt op maat geleverd met:
- uw logo en huisstijl kleuren;
- een eigen voorwoord;
- desgewenst uw adresgegevens;
- 4 eigen artikelen, waaronder interviews.
Desgewenst is het maatwerk uit te breiden met:
- extra eigen artikelen;
- extra eigen pagina’s.
Prijzen
De SlimGeldKrant is leverbaar als PDF en gedrukt vanaf 2.500 exemplaren. De SlimGeldKrant wordt
voorzien van uw logo, voorwoord, adresgegevens en 4 door u aan te leveren eigen artikelen.
PDF
€ 3.500,PDF in combinatie gedrukte exemplaren: € 350,2.500 gedrukte exemplaren
€ 5.000,Per 100 exemplaren extra: € 400,Indien artikelen door ons te schrijven geldt een meerprijs van € 250,- per artikel.
Leveringsvoorwaarden
Voor aanvang van de opdracht factureert Woonwijzer Media 50% van de opdrachtsom, te vermeerderen
met BTW. Na levering factureert Woonwijzer Media de resterende 50%. Rechten van concept,
vormgeving en basistekst en -illustraties van de SlimGeldKrant blijven voorbehouden aan de uitgever.
De gebruikslicentie voor de pdf is geldig gedurende 15 maanden vanaf de leverdatum.
Bekijk de volledige versie: http://www.slimgeldkrant.nl!
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