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Studio-Roos
Rozemarijn Mulder
Jan Vermeerstraat 65
7204 CL Zutphen

Studio Roos ontwerpt unieke geboortekaartjes waarbij je het gevoel krijgt een mini prentenboekje in handen te hebben. Symbolisch
voor de eerste bladzijde van een verder nog ongeschreven boek. Studio Roos is gespecialiseerd in het illustreren van dieren en de
natuur. Studio Roos verzorgt voor u het hele geboortekaartje. Van illustratie en ontwerp, tot tekstopmaak en levering inclusief
enveloppen.
Specificaties:
- Dubbele kaart van zwaar, tweezijdig gestreken, houtvrij sulfaatkarton.
300 grams, full color, 14.8 x 14.8 cm.
- Milieuvriendelijke biotop envelop van stevige kwaliteit met gomstrip.
120 grams, 16 x 16 cm.
Studio Roos werkt graag op dit formaat, omdat zij daarmee het ‘prentenboek’ gevoel kan benaderen. Liever een ander formaat? Dat
kan natuurlijk ook, vraag naar meer informatie en een passende specificatie.
Optie A: Een gepersonaliseerde oplage van een bijzonder geboortekaartje van Studio Roos.
Optie B: Een kaart op maat. Een uniek kaartje speciaal voor jullie ontworpen.
Optie C: Een ander formaat. In overleg.
Oplage

Optie A

Optie B

Prijsspecificatie

50
75
100
125

180,194,211,228,-

425,439,456,473,-

Alle prijzen zijn inclusief: drukkosten, maakkosten, materiaalkosten, ontwerp, enveloppen en levering.
Alle prijzen zijn exclusief: 21% BTW en geboortezegels.

150
175

247,261,-

492,506,-

Optie A: drukkosten 72,- + enveloppen 24,- + levering 10,- + maakkosten 105,- = 211,Optie B: drukkosten 72,- + enveloppen 24,- + levering 10,- + maakkosten & ontwerp 350,- = 456,-

200

274,-

519,-

Voorbeeld specificatie: Oplage 100.

Extra opties
Voorbeeldkaart
Proefdruk (van jullie kaart met jullie tekst)
Vooraf versturen van de enveloppen

Meerprijs*
Gratis
39,10,-

Andere kleur envelop
Ander formaat kaart
Hoogwaardige, ingelijste art print van de originele illustratie
Illustratie als digitaal bestand voor andere doeleinden bij optie A*
Illustratie als digitaal bestand voor andere doeleinden bij optie B*

10,In overleg
169,31,50
Inbegrepen

* Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW.

* Wordt geleverd na betaling van de kaarten.
* Wordt geleverd na betaling van de kaarten.

