Gefeliciteerd
met jullie aanstaande jubileum!

Daar hoort natuurlijk
een jubileumboek bij!
Een bijzonder moment: je bedrijf,
sportvereniging of dorp bereikt een
belangrijke mijlpaal! Een jubileum
is een mooie gelegenheid om stil
te staan bij de ontwikkelingen. De
bijzondere verhalen bundel je,
samen met prachtige foto’s, in een
jubileumboek.
Wat zet je in een jubileumboek?
Denk aan verhalen van vroeger.
Hoe ging het toen en wat is er
in de loop der jaren veranderd?
Vertel over bijzondere
momenten en deel leuke feiten.
Het boek is een prachtig middel
om het moment mee te vieren
en een mooie bundel om later
nog eens terug te lezen.

Samen kun je meer

Wat kost een jubileumboek?

BoekenGilde en de Boekendame helpen je
graag bij het schrijven, ontwerpen en drukken
van je jubileumboek. Beide partijen hebben
jarenlange ervaring met deze diensten.
We zorgen voor perfecte teksten die passen bij
jouw bijzondere mijlpaal. Hiervoor werken we
samen met professionele tekstschrijvers.

Onderstaand prijsvoorbeeld geeft een goede
indicatie van de kosten van een jubileumboek.
Het gaat in dit voorbeeld om een vierkant
boek met harde kaft, bestaande uit 128
pagina’s in een afmeting van 21 x 21 cm. Andere
specificaties zijn uiteraard ook mogelijk. Vraag
gerust een offerte aan.

Is er beeldmateriaal nodig dan schakelen we
een fotograaf voor je in. Vervolgens verwerkt
de Boekendame de teksten en het beeld en
levert ze een ontwerp op maat. BoekenGilde
helpt je daarna verder bij het drukken van je
jubileumboek.

Het resultaat


Het ontwerp van je boek, zowel omslag als
binnenwerk, volledig naar jouw wensen;



Een uniek naslagwerk dat alle
betrokkenen met trots willen bewaren;



Het beeldmateriaal, van vroeger tot nu,
prachtig weergegeven.

Vormgeven boek
Opmaken lay-out binnenwerk,
inhoudsopgave, ontwerpen omslag,
druk-klaar maken, etc.*

Schrijven van teksten
50 pagina’s, 11 interviews, bijschriften van
30 foto’s, 2 advertorials en eindredactie*

€ 2.499,-

€ 2.599,-

Drukken 200 boeken
In kleur gedrukt op 135 grams papier,
rechte rug genaaid gebonden, omslag met
mat laminaat*

€ 3.149,-

* Er vanuit gaande dat het beeldmateriaal rechtenvrij wordt aangeleverd.
Precieze specificaties vormgeving, teksten en drukken op aanvraag.
Genoemde prijzen zijn excl. BTW.

Waarom een jubileumboek?


Jubileumboeken worden niet weggegooid



Een boek versterkt je merk



Het vergroot je netwerk en zichtbaarheid



Het is een leuk cadeau als warme
binnenkomer

TIP!
Je kunt een (groot) deel van de kosten
laten financieren door sponsoren en
adverteerders. Benader bijvoorbeeld
partijen waar je in het verleden mee
hebt samengewerkt.

Neem contact op:
BoekenGilde
Freddie Drijsen
Javastraat 123
7512 ZE Enschede
053 3032 080
info@boekengilde.nl

Boekendame
Mirella Zwanenburg
Frankhuizerallee 212
8043 XX Zwolle
06 13801015
info@boekendame.nl

