Dwars Tuig Zeilt Beter
I www.dwarstuig.nl
E smoelenboek@dwarstuig.nl

12 februari 2014
Betreft: Sponsors gezocht voor ons “Smoelenboek”

Geachte mevrouw/meneer,
Ieder jaar geeft Dwarstuig, vereniging voor oud-leerlingen van de Enkhuizer Zeevaartschool,
een smoelenboek uit. In dit boekje staan alle leden met foto en diverse gegevens, zoals hun
vaarbevoegdheden, vermeld. Dit boekje wordt vooral door de Nederlandse (zee)chartervloot
gebruikt om bemanning en collega’s te vinden.
Om dit handige maritieme naslagwerkje financieel mogelijk te maken, zoeken wij bedrijven en
organisaties die, door het plaatsen van een advertentie, de uitgave willen sponseren. Met
inmiddels 450 leden verwachten we dat het smoelenboek regelmatig door mensen binnen uw
doelgroep geraadpleegd wordt en zo uw advertentie onder ogen krijgt.
Tevens bieden wij u de mogelijkheid om op onze website te adverteren. Uw banner wordt op
diverse webpagina’s getoond, zoals Thuis, Nieuws en Prikbord. Zie www.dwarstuig.nl. Zie
volgende pagina voor de verschillende prijzen voor het adverteren.
U steunt hiermee niet alleen ons naslagwerk en de website, maar indirect het gehele netwerk
binnen de (zeilende) chartervaart.
Het smoelenboek wordt uitgegeven rond de diploma-uitreiking van de Enkhuizer Zeevaartschool, half april. Dit is ook de start van het vaarseizoen.
Wij horen graag spoedig van u of u interesse heeft om met uw advertentie de nieuwste uitgave
te sponsoren.
Heeft u vragen over het plaatsen van een advertentie? U kunt altijd even mailen of bellen.
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van “Dwarstuig’’

Hilde Kuiper

Dwars Tuig Zeilt Beter
I www.dwarstuig.nl
E smoelenboek@dwarstuig.nl

Gegevens voor het adverteren

Doelgroep website en smoelenboek:
Leden:

Oud-leerlingen Enkhuizer Zeevaartschool
Ca. 450

Advertentie in het Smoelenboek
Oplage:
Formaat:
Druk:
Aanlevering advertentie:

Ca. 475 exemplaren
A5 staand
Zwart wit
Via e-mail in pdf- of jpg-formaat

Prijs per jaar:

€ 75,00 per pagina (A5)

Banner op de website
Aanlevering banner:
Dagelijkse bezoekers:

Een foto of plaatje van (bij voorkeur) 168px groot
(pdf, jpg, gif of png)
Gemiddeld 35

Prijs per jaar:

€ 110,00 per banner

Combinatie banner + advertentie:

€ 150,00

U ontvangt een factuur na de verschijning van het Smoelenboek in april.

Uitgever:

Oud-leerlingenvereniging Enkhuizer
Zeevaartschool “Dwarstuig”

Contactpersoon
E-mail:
Telefoon:
Website:

Hilde Kuiper
smoelenboek@dwarstuig.nl
0640396122
www.dwarstuig.nl

