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Betreft: jouw kwaliteitsproduct, op maat gemaakt!

Beste André van de Laat,

De sleutel naar succes ligt voor een groot deel in de manier waarop jij je creativiteit aan de wereld presenteert. Het product waar je
dat mee doet is dan ook een allesbepalende factor.

We willen je hartelijk bedanken voor je interesse en vertrouwen in de jarenlange ervaring van DeCDPerserij.nl. Hieronder hebben we
alle informatie over het door jou gekozen kwaliteitsproduct even op een rijtje gezet.

Zoals je ziet staan al jouw persoonlijke keuzes voor een bijzonder en onderscheidend product hier nog eens duidelijk vermeld. Zo
weet je precies wat je van ons kunt verwachten.

Wij kijken er enorm naar uit om met je samen te werken aan een fantastisch eindresultaat en zo bij te dragen aan jouw succes!

Met vriendelijke groet,

DeCDPerserij.nl,
Brandstof voor muzikanten

Jouw offerte

Voldoet de offerte aan al je wensen? Dan kun je gelijk naar https://www.decdperserij.nl/account om te beginnen met het
aanleveren van je bestanden.Wil je nog iets wijzigen? Dat kan in de offerte die in je account terug te vinden is. Je kunt natuurlijk ook
nog altijd even rondkijken in de webshop voor een ander product.

Deze offerte is inclusief gratis 24/7 online drukwerkcontrole.

Product : CD Persing in Mediabook  

Product Type: Mediabook  

Formaat verpakking: DVD  

Boekje: Anders  

Namelijk: 40  

Aantal schijven: 1 CD  

Plaatsing: In tray  

Afwerking kaft: Mat  

Sealing: Ja, graag  

Info:
Incl. Embossing voorzijde (+min. 2 weken
productietijd)

 

.: Incl. stoffen kaft (kleur NTB)  

.: Winkelverkoop incl. barcode = + € 75.- ex btw  

Meerprijs: € 350, € 4500  

Aantal : 1000  

Per stuk :€ 4,86

Product : € 4.860,00

Subtotaal : € 4.860,00

BTW (21%) : € 1.020,60

Totaal : € 5.880,60

https://www.decdperserij.nl/account
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CD Persing in Mediabook

De mediabook is een luxe cd-verpakking in uiteenlopende uitvoeringen waarbij de booklet aan de verpakking vast zit. Ben je op zoek

naar een hardcover boek met cd? Dan is dit de verpakking voor jou!

  

Opties

Tot slot nog een handige tip…
Start tijdig met aanleveren! De productietijd gaat namelijk in als alle materialen binnen zijn en drukbaar zijn bevonden. Daarna
kunnen wij je order in productie nemen. Op ons muzikantenblog vind je nog veel meer handige ‘tips & tricks’, bijvoorbeeld over
optredens regelen, persberichten schrijven en andere interessante onderwerpen voor muzikanten. 

Lees er alles over op decdperserij.nl/blog!

1.56

Formaat verpakking Plaatsing

https://www.decdperserij.nl/blog/
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