Roll-up
banner
80 x 200 cm

Klaar voor de start,
alles goed geregeld…
maar hoe zit het met
uw naamsbekendheid?

€ 80,-

per stuk, excl. BTW

250
Visitekaartjes
enkelzijdig full color

€ 45,excl. BTW

1000
A6 Flyers
tweezijdig full color

€ 50,excl. BTW

100
A3 Posters
enkelzijdig full color

€ 50,excl. BTW

100
A0 Posters

D

C

enkelzijdig full color

€ 195,excl. BTW

Demertstraat 4, 6227 AR Maastricht
T. 043 - 361 47 18 F. 043 - 361 51 48
info@cortjensdc.nl www.cortjensdc.nl

Gefeliciteerd!
U start uw eigen onderneming, BV, maatschap of ZZP.
U wilt zo snel mogelijk aan de slag: klanten benaderen, omzet realiseren, plannen uitwerken, machines aanschaffen, noem maar op! U staat te trappelen van ongeduld om uw omgeving te informeren
over uw nieuwe onderneming. U heeft alle formaliteiten achter de rug, besprekingen met de bank,
inschrijving Kamer van Koophandel, het aanvragen van de benodigde vergunningen, het afsluiten van
abonnementen: kortom, de stressvolle zaken zijn uiteindelijk allemaal geregeld. Probleemloos!

Starterspakket
•
•
•
•
•
•
•
•

Nu nog de communicatie. ‘Wie ben ik, hoe ziet mijn bedrijf er uit, hoe wil ik overkomen?’
U kunt uw visitekaartjes nog even snel bestellen via internet, uw neefje maakt wel even een opzetje
voor u van uw webpagina’s en een brochure is bij www.goedkoopfoldertje.com snel gescoord. Maar:
daar kan het behoorlijk fout gaan! Want:
• Zijn de juiste PMS kleuren wel toegepast van uw huisstijl?
• Heeft het neefje wel goed begrepen hoe u bij uw zorgvuldig geselecteerde doelgroep over
wenst te komen?
• Hoe maakt u een Certified PDF voor die goedkope drukker?
• Wat bedoelt die drukker met 3 mm afloop?

100 visitekaartjes
500 vel briefpapier
500 EA5 enveloppen
1000 folders
digitale handtekening voor e-mail
Roll-up banner
Website met 3 pagina’s
Ontwerp logo & huisstijl

12 termijnen
aanbetaling* € 631,00
1e maand
€ 175,00
2e maand
€ 175,00
3e maand
€ 175,00
4e maand
€ 175,00
5e maand
€ 175,00
6e maand
€ 175,00
7e maand
€ 175,00
8e maand
€ 175,00
9e maand
€ 175,00
10e maand
€ 175,00
11e maand
€ 175,00
12e maand
€ 175,00
totaal ex. BTW € 2295,00
BTW
totaal incl. BTW

Bekend,
of toch niet?
Stelt u zich voor: Het is verkiezingstijd
en u bent voornemens om te stemmen.
Er zijn twee personen die u aanspreken,
want zij zijn immers goed voor de ondernemer. De foto van deze (toch wel)
bekende personen ziet u hieronder.
U kent ze, toch?!

€ 436,00
€ 2731,00

* De aanbetaling bevat de BTW over
het totale factuurbedrag. Vraag naar de
voorwaarden van het starterspakket.

Ieder zijn vak
Vragen waar u niets aan heeft, omdat die u alleen maar onnodig veel tijd en moeite kosten;
Wat u wilt is met uw product of dienst zo snel mogelijk de markt in, net zoals uw bank, uw collega
en ook uw partner thuis! Besteed dan ook niet te veel aandacht aan het fragmentarisch onderbrengen van uw communicatiebehoefte, maar kies voor één aanspreekpunt; betrouwbaar, flexibel en
professioneel.
Ofwel: u doet het in één keer goed! En daarom kiest u voor een gezonde start door met “Cortjens,
Druk met Communicatie” te praten!

Professionele begeleiding
U begint met een gesprek met één van onze mensen in de studio aan wie u duidelijk maakt wat uw
wensen zijn op gebied van naamsbekendheid, huisstijl, drukwerk, overige communicatiemiddelen en
budget.

Samen
Graag bieden wij u aan om bij de zo belangrijke keuzes op het gebied van communicatie uw professionele partner te mogen zijn. Niet duurder, wel dicht bij huis en altijd bereikbaar. Wij verzorgen een
perfecte afstemming van uw huisstijl en zien er op toe dat deze op de juiste wijze geïnterpreteerd
wordt naar uw diverse communicatie-uitingen. Uw visitekaartje oogt dus hetzelfde als uw website.
Wij noemen dit de juiste “Look & Feel”. Wij bieden u onze diensten aan in een overzichtelijk totaalpakket tegen een vooraf overeengekomen prijs met mogelijkheden om ‘tailor made’ aanpassingen
door te voeren.

•
•
•
•
•
•
•
•

van visitekaartje tot website tot promotiemateriaal;
een volledig pakket waarmee u voor de dag kunt komen;
eensluidende huisstijl;
betalingsregeling mogelijk;
vooraf overeengekomen prijs;
alle basisonderdelen in het pakket voorhanden;
vooraf intakegesprek met onze studio over wensen op gebied van stijl en vormgeving;
langdurende samenwerking mogelijk.

Wij weten wie de verkiezing wint. U ook?
www.cortjensdc.nl/verkiezing

Door aanpassingen aan te brengen in het standaard basispakket met meer / minderkosten kunt u
zelf een ‘tailor made’ pakket samenstellen. Uw voordelen blijven hetzelfde.
Graag nemen wij binnenkort contact met u op om een afspraak te maken om onze unieke werkwijze en een eventuele samenwerking te bespreken.
Cortjens, Druk met Communicatie
Demertstraat 4
6227 AR Maastricht
T. 043 - 361 47 18
info@cortjensdc.nl
www.cortjensdc.nl

