Inschrijfformulier 2018
Indien u 3 of meer van de 5 opties kiest ontvangt u 15% korting op het totaalbedrag!
1) Advertentietarieven voor Paraview magazine
Let op!!! De tarieven zijn voor 6 maanden plaatsing. Bij een plaatsing van een advertentie groter dan
¼ pagina is een pagina redactioneel inclusief.
Kruis uw keuze aan:
Formaat
Afmeting b x h
Factuur per 3 maanden Tarief Totaal voor 6 maanden
1/8 pagina
90 mm x 62,5 mm
€ 89,25
€ 178,50 Advertentie gelieve
1/4 pagina
90 mm x 130 mm
€ 162,00
€ 324,00
digitaal mee te
1/2 pagina liggend
180 mm x 135 mm
€ 255,75
€ 511,50
sturen. Indien niet
1/2 pagina staand
90 mm x 265 mm
€ 255,75
€511,50
mogelijk via de post
1/1 pagina
180 mm x 272 mm
€ 408,75
€ 817,50 voor datum deadline
Uitgave
mei
november
mei
november

Jaar
2018
2018
2019
2019

Verschijningsdata
15 mei
15 november
15 mei
15 november

Deadline advertenties
20 april
20 oktober
20 april
20 oktober

2) Deelname aan adressengids
(tot wederopzegging)
Basis: Vermelding van mijn naam, adres en discipline in de adressengids normaal € 46,00 per jaar
Basis Plus: Idem Basis maar vet en groter € 91,00 per jaar
Upper Class: Idem Basis Plus, inclusief afbeelding/logo € 120,00 per jaar
NIEUW!!!!
Mijn discipline is: (max. 4)……………………………………………………………………………………………………………………………..
3)

Website paraview

(tot wederopzegging)

vermeld worden op www.paraview.nl (Linkpagina) incl. uw website en foto vermeld op de
Ik wil
deelnemerslijst vd beurzen waar u aan mee doet. De kosten bedragen € 69,00 per jaar. Mijn discipline is:
(max. 3) ..……………………………………………………………………………………………………………………..
(Gaarne de gegevens die u in de pop-up scherm wenst te weergeven als bijlage meesturen. (max. 4 regels))

Ik wil mijn banner geplaatst hebben op:
de Homepagina en overige pagina’s a € 99,00 per maand
Linkpagina a € 50,00 per maand.
Astrolijnpagina a € 150,00 per 3 maanden
(gelieve deze digitaal naar beurzen@paraview.nl te sturen)
4) Flyers
Ik wil
WEL ……………… x/ mijn website ……………………………………….. vermeld hebben op 5000 flyers.
De kosten hiervoor bedragen € 35,00 per 5000 flyers
Ik wil
WEL ……………… x/ mijn flyers in de flyertas mee laten verspreiden v/a € 25,00 per beursweekend.
5) Nieuwsbrief
WEL ……….. x/ een vermelding van ongeveer 140 woorden + link in de maandelijkse nieuwsbrief
Ik wil
welke naar 53.000 e-mail adressen verstuurd wordt. De kosten hiervoor bedragen € 120,00 per keer. (wij
nemen contact met u op over uw vermelding zodra de nieuwsbrief verstuurd gaat worden.)
Gaarne invullen (onderstaande gegevens worden vermeld in de adressengids of website (indien
aangekruist). Indien u één van de gegevens niet vermeld wenst te hebben gelieve dit bij opmerking
kenbaar te maken.
Bedrijf:

……………………………………………………..

Naam: ……………………………………………………………..

Straat:

………………………………. Huisnr: ………

Postcode + woonplaats: ……………….……………...

Tel. Nr.: ……………………………………………………………………

Mobiel Tel. Nr. ..................................………….

Fax Nr : …………………………………………………………………..

Email : ……………………………………………………………….

www:
………………………………………………………..………...
Hierbij verleen ik tot wederopzegging toestemming aan VIEW om van mijn bankrekening het
verschuldigde bedrag (incl. btw) af te schrijven. Mijn Bankrekeningnummer: ………………………….….
P.S. Alle bedragen zijn excl. 21 % btw.
Datum: …………………………………..

Handtekening: ……………………………………….

U kunt dit inschrijfformulier opsturen naar Bureau View v.o.f., Voorstraat 52, 2251 BP, VOORSCHOTEN of
faxen naar 071-5613779 of email: beurzen@paraview.nl Voor meer informatie kunt u ons bereiken op
telnr. 071-5611934 tussen 13.00 – 17.00 uur.

