Inschrijvingsformulier 2021

“It’s time to go beyond Print!”

GELIEVE DIT FORMULIER VERDER AAN TE VULLEN VOOR 23 SEPTEMBER
EN TE MAILEN NAAR: LMPRINT@MAC.COM
Technische gegevens LM Print huis-aan-huis folders (prijzen bevatten drukwerk + HTML-viewer):

• Formaat: 190 (H) x 225 mm , aanlevering HR PDF op netto formaat 19,5 (H) x 23 cm (B)
• Levering voorzien: 16 - 30 november 2021
• Mogelijkheid plaatsing QR-code, website en winkellogo op merkenpagina’s
• Gelieve me te contacteren indien u opteert voor een ander aantal pagina’s en voor aantallen hoger dan 22.000 exemplaren
Gewenst aantal exemplaren bedeling

Enkel een digitale versie 250€/editie

Gewenste aantal winkelmodellen

360° webviewer (*)

AANTAL PAGINA’S (OMCIRKEL UW KEUZE)

Gewicht per ex.
Gewicht Papier
Opstartkost :

12
36,5 gr
135 gr/m2
€ 75

24
48,5 gr
90 gr/m2
€ 125

36
63 gr
80 gr/m2
€ 125

48
73 g
70 gr/m2
€ 125

€ 0,190
€ 0,180
€ 0,155
€ 0,145
€ 0,135

€ 0,195
€ 0,165
€ 0,155
€ 0,150

€ 0,205
€ 0,185

€ 0,220
€ 0,205

PRIJS PER EXEMPLAAR (**)
Min 6.000 ex
Min. 7.500 ex
Min. 12.500 ex
Min. 15.000 ex
Min. 20.000 ex
Aantallen groter dan 22.000 exemplaren

op aanvraag

(*) Voor meer info ivm de hosting en de personalisatie 360° webviewer contacteer Luc op 09 / 366 61 63
(**) Prijzen inclusief alle kosten van het wisselen, drukken en afwerken van uw eindejaarsfolders. Prijzen exclusief BTW, transportkosten en opmaak cover/backcover.

Levering: (uw keuze aankruisen a.u.b.) Wij organiseren de bedeling NIET.
o In de winkel o BD o De Post Gent (via Promarket) o Eurokrant

Ander adres: .....................................................................

Firma : ....................................................................................................................................................................................................
Naam : ....................................................................................................................................................................................................
Adres : ....................................................................................................................................................................................................

Datum en handtekening:

BTW : ......................................................................................................................................................................................................
Tel : ............................................................ Fax : ..............................................................
e-mail : ...................................................................................................................................................................................................
WWW :.....................................................................................................................................................................................................

Wil je iets nieuws:
een volledig gepersonaliseerde folder
of een krant maken, geen probleem!
We zitten niet stil en hebben nieuwe
mogelijkheden klaarstaan.
Scan nevenstaande QR code en laat je
inspireren.

TRIGGER UW
PUBLIEK MET
UW EIGEN
GEPERSONALISEERDE
VIDEO DIE EMOTIE
OPWEKT

Financiële voorwaarden: Voorschot van 302,5€ (250€ + BTW) te storten op rekening 447-2609541-69 van LM Print Services bvba,
betaling geldt als bevestiging van inschrijving. In het voorschot is het inschrijvingsgeld van125€ verrekend. • Betaling 50% van het totale
factuurbedrag tegen 12/10/2021 • Saldo factuur betaalbaar op18/12/2021 • Onder voorbehoud van akkoord en tijdige aanlevering van het
beeldmateriaal dat we verwachten van de merken. De algemene Febelgra verkoopsvoorwaarden en beroepsgebruiken zijn van toepassing.

LM Print Services • Keistraat, 20 A • 9270 Laarne • Tel. : +32 9 366 61 63 • e-mail: luc@foldercomposer.be • www.lm-print.com

