
Onderwerp: Boekenleggers 
 

   

Algemene informatie     
Doel: Reclame    
     
Een uitgave van: 
 
 
Telefoon: 
Fax: 
Email: 
Internet: 

PictureOnLine 
Portelstraat 58 
1445 LB Purmerend 
0299 465 459 
0847 115 056 
Info@PictureOnLine.com 
www.pictureonline.com/Nln/fl/Drukwerk.htm 

   

     
Contactpersoon & vormgeving: Reinier Gingnagel 

rg@PictureOnLine.com 
   

Marketing Formule     
GRATIS is het toverwoord voor consumenten. Gratis beïnvloed uw markt en is als marketing instrument toe te passen. 
Boekenleggers zijn relatief goedkoop te produceren, vanaf € 0,036 p/st, heeft een luxe uitstraling en worden door een 
grote voor u interessante doelgroep gebruikt. Wij maken van elke boekenlegger, met uw wensen, een kunstwerkje! 
Gratis boekenleggers zijn recent aangemerkt als een ideaal lokaal marketing instrument voor (boek) winkels. 
Een boekenlegger heeft een hoge attentiewaarde, gaan lang mee en daardoor een lange reclamewaarde voor uw zaak.  
Bovendien is gebleken dat er veel verzamelaars zijn die van verre komen voor uw unieke boekenleggers. 
Boekenleggers worden zelfs aangeboden op o.a. marktplaats in de rubriek:  verzamelen > boekenleggers 
     
 Combiprijs bij gelijktijdige bestelling  > 1x 3x 5x 
     
Oplage: 
Drukwerk inclusief beeldrechten, 1 
stockfoto of 1 illustratie & opmaak. 
Gratis proefdruk per mail. 
Optie: Chromokarton 450 g/m2  

1.250 stuks  
2.500    ,, 
5.000    ,, 
 
Mat vernis beide zijden           Meerprijs 

€ 189,50 
€ 192,50 
€ 197,50 
 
€   97,50 

€ 182,50 
€ 185,00 
€ 187,50 
 
€   92,50 

€ 175,85 
€ 177,75 
€ 179,95 
 
€  89,50 

Technische gegevens     
Afmeting: 
Papier standaard: 
Drukwerk offset: 
Optioneel karton:  

50 x 148 mm 
260 g/m2 Art papier glans 
Full Colour beide zijden 4/4 
450 g/m2 Chromokarton (ansichtkaarten dikte) 

Formaat past o.a. bij:  
Boekenbon & Literaire juweeltjes 
(Beschadigt & vervormt uw boeken niet) 
Mat vernis beide zijden 

     
Levertijd: Bij goedkeuring ontwerp volgt prepaid factuur  -> ± 8 dagen (drukken & verzenden) 
     
Aflevering: Via UPS - Bijdrage verzendkosten € 12,50   
Alle vermelde prijzen zijn prepaid excl. BTW (PDF factuur volgt na goedkeuring ontwerp, voordat de boekenlegger wordt gedrukt) 

 

mailto:Info@PictureOnLine.com
http://www.pictureonline.com/Nln/fl/Drukwerk.htm
mailto:rg@PictureOnLine.com
http://kopen.marktplaats.nl/verzamelen/boekenleggers/c1820.html


 
 

 
 
Periode  Productie periode Actie uitgifte periode 
    

Voorjaar / Boekenweek Februari 1e & 2e week Maart 2e week  (Boekenweek) 
    

Zomer* April 2e & 3e week Mei, juni, juli, augustus 
    

Najaar September 1e & 2e week September, oktober, november 
    

Kerst  / einde jaar Oktober November December 1e week tot 1e week januari  
    

Kinderboeken** Gehele jaar O.a. Kinderboekenweek, nationale 
voorleesdagen 

*   Optie voor de toeristengebieden meerdere zomerthema’s 
**Boekenleggers met een kinderthema kunnen het hele jaar door worden gebruikt 

Tips voor gratis extra reclame voor uw zaak 

 

 
(boekenleggers zijn tevens kleine maar luxe artistieke flyers met uw reclame)  Boekenlegger dubbelvouwen voor een 

stijlvol en origineel naamkaartje  
 
Uw boekenleggers kunt u niet alleen verspreiden in uw zaak, 
maar ook gebruiken voor het presenteren c.q. neerleggen bij: 
 
 Als visitekaartje 
 Bibliotheek 
 Bibliotheek dependances (verzorgingstehuizen, treinstations)  
 Buurthuizen 
 VVV 
 Campings 
 Bungalow parken 
 Restaurants 
 Hotels 
 Autoverhuurbedrijven 
 Fietsverhuurders 
 Via o.a. Marktplaats (gratis adverteren) 
 Supermarkten 
 (Sport) Verenigingen 
 (basis) Scholen (waarbij ze indirect belanden bij de ouders) 
 Bejaardenhuizen (waarbij ze indirect belanden bij (klein) kinderen) 
 Kapperszaken 
 Fietsenstalling 

 
 A6 display voor uw Boekenleggers  
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