Uitgeverij Passage

Specials

Geen mooier relatiegeschenk dan een boek

Geen mooier cadeau dan een boek, zowel op te geven als te krijgen. Op deze pagina een overzicht van onze 'specials'.
Uitgeverij Passage verzorgt namelijk ook boeken als relatiegeschenk (bijvoorbeeld boeken over Groningen), of speciale
uitgaven voor uw bedrijf, instelling of school, of jubileumboeken. Dankzij onze expertise in het produceren van boeken en
het begeleiden van redactionele projecten, zijn we goed in staat u op maat te bedienen bij het maken van een speciaal
boek. Vrijblijvend contact opnemen kan altijd: info@uitgeverijpassage.nl, of 050-5271332.

Zoek je een relatiegeschenk voor een jubileum, voor een afscheid, voor het eindejaar of voor kerst? Met een boek zit je
eigenlijk altijd goed.

1. relatiegeschenken:
Al onze boeken zijn te gebruiken als relatiegeschenk. Goede voorbeelden zijn Kleurboek van Groningen (ook in het
Engels!) en De laatste bus naar Slochteren.

Voor alle boeken geldt een korting bij grotere afname:
- vanaf 10 exemplaren geldt een korting van 5%;
- vanaf 30 exemplaren korting van 10%.
- bij 100 of meer exemplaren wordt de korting minimaal 25%.
Meer weten? Mail ons: info@uitgeverijpassage.nl

Een voorbeeld: een Groninger bedrijf met veel contacten in het land kocht een flink aantal exemplaren van de in
Groningen spelende literaire thriller Moddergraf om dat te verspreiden onder relaties in het hele land. De reacties waren
buitengewoon enthousiast. Ook mensen die niet zoveel lezen houden wel van thrillers. Voor dat bedrijf echt een
relatiegeschenk om mee op te vallen, wel typisch Gronings, maar niet provinciaal.

Andere voorbeelden van recent ingekochte relatie-exemplaren: Laatste reis voor een groep operaliefhebbers, Coma voor
verpleegjundige palliatieve zorg en Het geheugen van Herman Blauw voor sprekers op een congres.

2. speciale uitgaven (boek in opdracht):
Hieronder staat een aantal van de door Passage geproduceerde titels vermeld. Dat geeft al een eerste beeld van de
mogelijkheden.

Een jubileum, een schoolreünie. Dat kunnen op zich al heel erg leuke gebeurtenissen zijn. Maar het wordt nog mooier als
er iets blijvends aan toe gevoegd kan worden. Bijvoorbeeld een jubileumboek.
Uitgeverij Passage kan dat verzorgen. O.a. voor de Rijksuniversiteit Groningen, voor de IJsvereniging IJsleeuwen en
voor de afdeling Laboratoriumtechniek van het Friesland College (voorheen: Laboratoriumschool Friesland) in
Leeuwarden deden we dat al. Bij die laatste was het boek: 'Bacteriën reageren bloedstollend - Laboratoriumonderwijs in
Friesland' het verrassende resultaat.
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Onderstaande boeken produceerden we in opdracht:
- Grenzeloze landschappen (voor het Alfa-college)
- De Poppenspeuler (met daarin verhalen van Gerrit Wassing, Selma Parmentier en Kunny Luchtenberg, de
prijswinnaars van de Tine Clevering-Meijer Prijs 2003, geproduceerd voor het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen)
- Onalledaagse ontmoetingen (voor het Alfa-college)
- Spraakmakende boeken (met daarin essays van Jaap Goedegebuure en Pieter Steinz, in verband met het tienjarige
bestaan van de gelijknamige lezingenreeks)

- het jubileumboek 40 jaar HC IJsleeuwen
- Uitgekaderd, voor een symposium over visueel-auditief beperkten

- jubileumboek ID-College, Gouda

- Mevrouw wil versterven, verhalenbundel ten bate van Gasthuis Hospice Groningen

Boeken in opdracht kunnen geproduceerd worden samen met een of meerdere partners van de Samenwerkende
Groningers.

3. Ook verzorgen we in opdracht wetenschappelijke publicaties (bijvoorbeeld: proefschrift, oratie, verslag van een
congres, lezingenbundel).

Vrijblijvend contact opnemen kan altijd: info@uitgeverijpassage.nl , of 050-5271332 (Anton Scheepstra,
antonscheepstra@uitgeverijpassage.nl).

trefwoorden: boek boeken bundel bundels congresbundel publicatie publikatie wetenschap relatiegeschenk groningen
stad gemeente provincie Noord-Nederland noorden cadeau kado geschenk jubileumboek jubileum speciale uitgave zelf
boek laten maken produceren uitgeven uitgave uitgeverij uitgever uitgaven boekuitgave idee boekidee eigen boek
boekenbon congresbureau cityclub ondernemer magie boekenbeurs verrassing present presentje toerisme verblijf hotel
vakantie regio regionaal congres bijeenkomst martiniplaza stadsschouwburg oosterpoort groningen gist pers friesland
fryslan drente drenthe kunst cultuur lezen uitgaan vrijetijd verjaardag feest reünie afscheid afscheidscadeau relatie relaties
relatiebeheer buitenland marketing school onderwijs hanzehogeschool rijksuniversiteit universiteit groningen RUG
personeel advies bemiddeling redactiewerk vormgeving drukken opmaak tekstredactie redactie redigeren correctie
corrigeren drukwerk offerte inpakken verpakken verzenden porto bestuur commissie comité geschiedenis stamboom
necrologie biografie instituut programma festival medium media museum musea vvv winkel boekwinkel boekhandel
stichting vereniging autobiografie journalistiek introductie genre profiel discussie samenvatting overzicht dagvoorzitter
voorzitter academiegebouw broerstraat aula senaatszaal aanbieding distributie verkoop vertegenwoordiger inkoop
commercieel commercie foto fotoboek illustratie tekening strip stripboek stripmuseum spreker welkom
welkomstgeschenk afscheidscadeau gifts gadgets books groningen groningen: city of talent eindejaarsgeschenk
afscheidscadeau groningen kerstgeschenk
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