Gratis kalender als u een nieuwe klant aanbrengt

Met veel plezier verzorgen wij de productie
van uw blad. Onze medewerkers zetten
zich iedere dag 100% in om te zorgen dat
u als klant tevreden bent. Kent u andere
organisaties die ook zouden kunnen
profiteren van onze lage prijs, mooie
producten en goede service? Introduceer ons
dan bij hen. Wanneer een van hen daarna
klant wordt, mag u een kalender laten
drukken voor al uw leden - helemaal gratis.
Zie de actievoorwaarden op onze website.
Meer informatie over kalenders op de
achterkant Q

www.bladnl.nl
030-2416975 / info@bladnl.nl

BladNL heeft zowel offsetdrukpersen als digitale printers en verzorgt alle productie in eigen huis.

Gratis kalender als u een nieuwe klant aanbrengt
Een kalender voor uw leden, wat is dat?
Veel organisaties maken voor hun leden jaarlijks een kalender.
Op ieder vel staat een maandoverzicht en deze vellen worden
gebonden met een ringband en ophanghaakje. Uw leden
hangen de kalender in huis en slaan iedere maand een vel om.
Desgewenst wordt de kalender gratis samen met uw blad per post
aan de leden gestuurd. Voor prijzen en voorbeelden kunt u kijken
op www.bladnl.nl/kalender.

Alle belangrijke data in een oogopslag
In de maandoverzichten worden uw evenementen en belangrijke
data aangegeven. Bijvoorbeeld ledenvergaderingen, excursies,
enzovoorts. Uw leden weten dus altijd wanneer deze gepland
staan. Uw eigen foto’s, logo’s en teksten komen er bij te staan
of worden als achtergrond gebruikt. Een mooi visitekaartje dus,
waarmee u het hele jaar onder de aandacht bent.

Eenvoudig samenstellen
Een kalender als deze is in een handomdraai gemaakt. U stuurt
ons de foto’s, teksten en data en dan plaatsen wij die in ons
kalenderstramien. Uiteraard kunt u de kalender ook zelf maken in
onze online lay-outapplicatie of met andere, eigen programma’s.

Deadline jaarlijks op 31 oktober
Vanwege de grote drukte voor kerst, wordt uw kalender uiterlijk
in november door ons geproduceerd. De deadline voor het
aanleveren van kalenderopdrachten is daarom 31 oktober.

www.bladnl.nl
Specifieke wensen? Bel of mail ons:
030-2416975 / info@bladnl.nl

Postadres: Postbus 1286 - 3600 BG Maarssen Bezoekadres: Uraniumweg 21 - 3542 AK Utrecht

