CombiReclame

Verdubbel uw bereik
halveer de kosten
Met CombiReclame betaalt u één scherpe prijs voor het
ontwerpen, drukken en verspreiden van uw flyer, inclusief
online vermelding. Het unieke CombiReclame concept
biedt u de mogelijkheid om samen te adverteren. Hiermee
vergroot u het bereik en halveert u de kosten.
Door de combinatie van oﬄine en online communicatie
wordt ook de kracht van Social Media benut. Zo krijgt uw
reclameboodschap de aandacht die het verdiend.

Bereik uw doelgroep

Samen adverteren

De kracht van herhaling

CombiReclame is dè manier voor direct
marketing op postcode gebied.
Uw persoonlijke reclame uiting wordt
voorzien van een QR-code die linkt naar
uw eigen pagina op de CombiReclame
website. Dit maakt uw actie beter
meetbaar en zo kan uw ﬂyer gedeeld
worden via Social Media.

Bij CombiReclame kunt u door
samen te adverteren uw bereik
vergroten en de kosten verlagen.
Dit biedt u ook een unieke netwerk
mogelijkheid. Benader zelf iemand
uit uw eigen netwerk, of laat ons
een partner zoeken.

Kies als optie voor herhaling en
zorg voor een grotere naams
bekendheid binnen uw regio.
Plan uw verspreiding vooraf, per
week, maand of kwartaal.

CombiReclame

Meld u nu vrijblijvend aan als CombiReclame partner
via het formulier op onze website of
neem direct contact op via onderstaand emailadres.

Voordelig adverteren? Verdubbel het bereik halveer de kosten.

Tarieven. Flyers ontwerpen, drukken & verspreiden!
A6 | 2.500 STUKS

A6 | 5.000 STUKS

A6 | 10.000 STUKS

- 7,4 x 21 cm
- full-colour
- 250 grams

- 7,4 x 21 cm
- full-colour
- 250 grams

- 7,4 x 21 cm
- full-colour
- 250 grams

€149,PER ADV.

€199,PER ADV.

PER ADV.

A5 | 2.500 STUKS

A5 | 5.000 STUKS

A5 | 10.000 STUKS

- 14,8 x 21 cm
- full-colour €199,PER ADV.
- 250 grams

- 14,8 x 21 cm
- full-colour €249,PER ADV.
- 250 grams

- 14,8 x 21 cm
€349,- full-colour
PER ADV.
- 250 grams

* Tarieven zijn exclusief 21% BTW
• Afname minimaal gelijk aan het aantal adressen
binnen geselecteerde verspreidings gebied.

INFO@COMBIRECLAME.NL | WWW.COMBIRECLAME.NL

€50,-

€299,-

@CombiReclame
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Scan & vind!

