Almere, maart 2019
Onderwerp: Nieuwe uitgave Wegwijzer Almere Stad
Geachte Ondernemer,
In juni 2019 komt de nieuwe: "Wegwijzer Almere Stad 2019/2020" uit.
Almere City Marketing en de VVV zijn partners van de nieuwe uitgave.
De redactionele inhoud gaat over het Stadsdeel Almere Stad. Verspreiding zal gaan
via VVV, Floriade kantoor, Gemeente, adverteerders, restaurants en tal van
toeristische punten in en om Almere. Het formaat zal hetzelfde zijn als de huidige
bestaande Wegwijzers maar dan met een nieuwe verfrissende opzet en uitstraling.
Via www.wegwijzeralmere.nl en www.commesso.nl zal deze uitgave en ook uw
advertentie leesbaar met een gratis doorlink digitaal worden gepubliceerd. De
uitgave heeft een oplage van 10.000 exemplaren.
Voor de overhandiging van het 1e exemplaar organiseren wij een presentatie in
Almere. Hierbij worden sponsoren, partners, pers, gemeente etc. uitgenodigd, wat
voor de nodige promotie zal gaan zorgen. Ook u als adverteerder bent hierbij van
harte welkom. Een ideale mogelijkheid voor netwerken met collega ondernemers en
instanties uit Almere.
Bijgaand treft u de advertentiemogelijkheden aan. De kosten zijn eenmalig, voor 2
jaar, inclusief opmaak, plaatsing op onze websites met doorlink. U als adverteerder
krijgt minimaal 200 exemplaren beschikbaar gratis voor uw klanten en relaties.
Deadline aanleveren advertentiemateriaal is 30 mei 2019, of zoveel eerder.
Wij hopen u te mogen begroeten als (nieuwe) partner in Wegwijzer Almere Stad.
Met vriendelijke groeten,

Ronald Schut
Commesso B.V.

Advertentietarieven en
opdrachtformulier
Wegwijzer Almere Stad
uitgave 2019/2020
Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Adres
Postcode Woonplaats
Telefoon
E-mail
Website
Ondergetekende reserveert hierbij de volgende advertentie/advertorial in de
uitgave Wegwijzer Almere Stad 2019/2020: (keuze aankruisen s.v.p.)
Soort advertentie/Advertorial
Formaat (br x ho) Tarief
1/3 pagina
100 x 60 mm
€ 235,-1/2 pagina
100 x 100 mm
€ 295,-1/1 pagina advertentie
100 x 210 mm
€ 395,-1/1 pagina advertorial
100 x 210 mm
€ 395,-Cover binnenzijde, 1/1 pagina (aflopend)
106 x 216 mm
€ 675,-Cover achterpagina 1/1 pagina (aflopend)
106 x 216 mm
€ 975,-2 x 1/1 pagina Spread (aflopend)
212 x 216 mm
€ 795,-Alle advertenties/advertorials worden in Full colour uitgevoerd tenzij anders overeengekomen,
en worden gratis online doorgeplaatst naar www.wegwijzeralmere.nl en www.commesso.nl
Advertentiemateriaal: voor 30 mei 2019 aanleveren via: ronald@commesso.nl
Ondergetekende verklaart:de opdrachtgever te zijn dan wel bevoegd is te tekenen voor het verstrekken
van deze (betaling)opdracht, alle afspraken zijn schriftelijk vastgelegd, en de algemene
leveringsvoorwaarden van Commesso BV heeft ontvangen en hiervan kennis heeft genomen. Alle
genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW. Deze opdracht is een eenmalige plaatsingsopdracht
tenzij anders overeengekomen en vastgelegd. Deze opdracht wordt niet stilzwijgend verlengd.
Betalingsvoorwaarden: Na ondertekening opdracht betaling 100% factuur binnen 14 dagen na uitgave
Wegwijzer Almere Stad 2019.

Datum:

Plaats: Almere

Naam:
Handtekening:

Firma stempel:

Commesso BV Palmpolstraat 52 1327 CH Almere, Postbus 22014 1302 CA Almere
Telefoon:(-31)620538513 Email: contact@commesso.nl
Bankrekeningnummer IBAN: NL10ABNA0450313956 BIC: ABNANL2A ABNAMRO Almere
BTW nummer: NL855045450B01 Kvk inschrijfnummer: 62994174
Op alle leveringen en diensten zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Commesso BV van toepassing.

