Is uw NME-jaarprogramma toe
aan vernieuwing?
Een op alle fronten vernieuwd jaarprogramma waar uw organisatie jaren mee vooruit kan,
daar helpen wij u graag bij. Afhankelijk van uw wensen, houden we het eenvoudig of gaan
we helemaal los. We kunnen aansluiten bij een bestaande huisstijl of maken iets totaal
nieuws: u bepaalt. Neemt u gerust contact met ons op, wij nemen de mogelijkheden graag
een keer met u door in een verkennend gesprek.

MEER WETEN?
Bel of mail ons gerust. We
zijn u graag van dienst.
Judith Harrewijn
E
j.harrewijn@delynx.nl
T
0317 466 438
Annemarie Wijmenga
E
a.wijmenga@delynx.nl
T
0317 465 541

BASISVARIANT

MEDIUM VARIANT

MAATWERKVARIANT

Prijsindicatie: 3.000 - 5.000 euro*

Prijsindicatie: 5.000 - 7.000 euro*

Prijsindicatie: vanaf 7.000 euro*

Bij deze variant kunnen wij de prijs laag houden
mede doordat u een aantal onderdelen van het
proces zelf verzorgt.

Deze variant biedt ruimte voor extra wensen. We
ontzorgen u in een aantal fasen van het proces.

Deze variant biedt maximaal ruimte voor maatwerk.
Alle denkbare aanpassingen zijn mogelijk.

Het product:
• Jaarprogramma in brochurevorm (omvat ca.
40 pagina’s, cover, inhoudsopgave, voorwoord,
diverse hoofdstukken, overzichtstabellen);
• Eenvoudige vormgeving op basis van een vast
stramien, maar op onderdelen aanpasbaar;
• Het beeld geeft een algemene impressie van
het aanbod, met beperkt ruimte voor extra’s;
• Wij helpen bij de tekst- en beeldredactie.

Het product:
• Jaarprogramma in brochurevorm;
• Vormgeving op basis van een bestaand
stramien, met alle gewenste aanpassingen;
• Wij vervullen een grote rol bij de  tekst- en
beeldredactie;
• Beeld kan specifiek illustratief worden
• ge-plaatst bij afzonderlijke onderdelen;
• Beeldbewerking tot bijv. vrijstaand beeld.

Zelf doet u:
• Gedeeltelijke tekst- en beeldredactie;
• Gerubriceerde aanlevering van beeld volgens
aanleverspecificaties;
• Controle van inzages, aanlevering correcties.

Zelf doet u:
• Gerubriceerde aanlevering van beeld volgens
aanleverspecificaties (tenzij u de fotografie
helemaal door ons laat doen);
• Controle van inzages, aanlevering correcties.

Het product:
• Jaarprogramma in brochurevorm (omvat ca.
40 pagina’s, cover, inhoudsopgave, voorwoord,
diverse hoofdstukken, overzichtstabellen);
• Eenvoudige vormgeving op basis van
• een vast stramien;
• Beeld geeft door de plaatsing een algemene
impressie van het aanbod;
• Aanpasbaar in de vormgeving zijn:
kleur en (beperkt) typografie.
Zelf doet u:
• Alle tekst- en beeldredactie volgens richtlijnen;
• Gerubriceerde aanlevering van beeld volgens
aanleverspecificaties;
• Controle van inzages, aanlevering correcties.

*Deze prijs is exclusief drukwerk.
Indien gewenst, regelen wij drukwerk geproduceerd
met biologische inkt op gerecycled papier.

Hoe blijft het jaarprogramma fris en up-to-date?
Geef ons een dag en we zorgen ieder jaar voor een herziening,
een nieuwe cover en opgefriste hoofdstukopeningen.

Bekijk het VERNIEUWDE
JAARPROGRAMMA van
Natuurcentrum Arnhem

