De Klimaatkrant, ook leverbaar met uw eigen informatie!
De Klimaatkrant biedt motiverende achtergrondinformatie over klimaat en milieu met veel
praktische, direct toepasbare tips om energie te besparen. De kleurrijk vormgegeven
krant op 4 pagina’s A3-formaat is zowel leverbaar als standaard- en als maateditie. De
maateditie is desgewenst ook uit te breiden met 2 pagina’s over Duurzame mobiliteit.

Leverbaar als standaard- en als maateditie, met
bijvoorbeeld uw eigen logo en informatie van lokale of
regionale projecten en personen!
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.
Prijzen (bij minimale afname van 100 exemplaren, prijs per exemplaar)
Editie
Energiebesparing in en om het huis (energie), 4 pag., standaardtarief € 1,00

Aanbieding
50 cent

Maatwerk vanaf 2.500 kranten: Nu tijdelijk met tot 50% korting!
Eigen logo en voorwoord op voor en/of achterzijde
standaardtarief € 950,nu € 475,Twee eigen artikelen (ter vervanging)
standaardtarief € 950,nu € 475,2 pagina’s Duurzame mobiliteit
normaal € 0,30 per ex.
nu € 0,25 /ex.
Twee extra pagina’s
op aanvraag.
Maatwerk lagere aantallen
op aanvraag.
Prijsvraag + 20 Verjaardagskal. als prijs
normaal €500,- nu € 350,- (Gratis vanaf 5.000)
PDF-versie van de Klimaatkrant
Standaardeditie
Maateditie met opname voorwoord en logo

€ 300,-, Gratis i.c.m. afname vanaf 1.000 ex.
€ 500,-, Gratis i.c.m. afname maateditie Klimaatkrant

De Klimaatkranten zijn gebundeld per 50 exemplaren en per bundel te bestellen (minimaal 100 exemplaren).
Verzendkosten: Tot 500 kranten € 15,-; 500 tot 2000 kranten € 25,-; 5000 en meer kranten € 45,-.
Alle vermelde prijzen zijn exclusief 19% BTW en geldig tot 15 september 2012!

-----------------------------------------------------------------------------------------Aanvraag- en bestelformulier Klimaatkrant

(Graag in blokletters invullen)

Aankruisen wat van toepassing is
Editie Klimaatkrant

PDFversie

In en om het huis (energie), 4 pag.

Aantal
kranten

logo +
eigen
intro

2 eigen
artikelen

2 pag.
Duurzame
mobiliteit

2 eigen
pagina's

Prijsvraag

Ik bestel graag
Ik ontvang graag een offerte voor
Ik ontvang graag een proefexemplaar
Aanvragen proefexemplaren en offertes of direct bestellen kan ook via www.woonwijzermedia.nl/aanvragen!
Ditzelfde geldt ook voor alle andere uitgaven!
Organisatie:

Postadres:

Afdeling:

PC/Plaats:

Contactpersoon:

M / V (doorhalen wat niet van toepassing is)

Functie:

Telefoon direct:

E-mailadres:

Datum:

Fax dit formulier naar 084 - 730 35 64 of stuur het naar Baankstraat 2, 7205 AW Zutphen.
Uw aanvraag mailen naar info@woonwijzermedia.nl kan ook. Deze actie loopt tot 15 september 2012!
Meer informatie over de Klimaatkrant vindt u op www.deklimaatkrant.nl of www.woonwijzermedia.nl

