
	  

	  

Toeristisch	  ABC	  

In	  26	  columns	  langs	  ruim	  100	  vormen	  van	  toerisme	  
	  

Een	  leuk	  relatiegeschenk	  voor	  bedrijven	  in	  toerisme,	  
leisure	  en	  hospitality	  
	  

Met	  eigen	  voorwoord	  en	  maatwerkomslag	  mogelijk!	  

In	  onze	  taal	  is	  toerisme	  diep	  geworteld.	  In	  Toeristisch	  ABC	  beschrijft	  Karel	  Werdler	  op	  een	  luchtige	  wijze	  meer	  dan	  100	  verschillende	  vormen	  
van	  toerisme.	  Van	  het	  inmiddels	  in	  onbruik	  geraakte	  ‘bermtoerisme’	  via	  ‘doomtoerisme’,	  ‘massatoerisme’	  en	  ‘slagveldtoerisme’	  naar	  het	  
relatief	  nieuwe	  ‘zorgtoerisme’.	  En	  wat	  dacht	  u	  van	  toeristen	  die	  hun	  huis	  nooit	  verlaten,	  de	  zogenaamde	  ‘leunstoeltoeristen’.	  Een	  prachtige	  
bloemlezing	  van	  de	  grote	  variëteit	  die	  onze	  sector	  rijk	  is.	  

Een	  echte	  aanrader	  voor	  iedereen	  die	  zich	  betrokken	  voelt	  bij	  toerisme	  en	  een	  leuk	  relatiegeschenk.	  Daarom	  willen	  we	  u	  in	  staat	  stellen	  
meerdere	  exemplaren	  van	  het	  boekje	  tegen	  een	  aantrekkelijk	  tarief	  te	  bestellen.	  Indien	  gewenst	  met	  eigen	  voorwoord	  
en/of	  opdruk	  van	  uw	  eigen	  logo	  op	  de	  omslag.	  	  

	  

	  

 

	  

	  

Productinformatie	  
Omvang:	  	  70	  pagina’s	  
Formaat:	  21x14,8	  
Leverbaar:	  april	  2014	  
Reguliere	  verkoopprijs:	  €	  14,95	  (incl.	  btw)	  

	  



	  

	  

Relatiegeschenk	  

Op	  zoek	  naar	  een	  origineel,	  zinvol	  en	  persoonlijk	  relatie-‐,	  kerst-‐	  of	  eindejaarsgeschenk?	  
Geef	  dan	  Toeristisch	  ABC	  cadeau!	  Hoe	  meer	  exemplaren	  u	  afneemt,	  hoe	  voordeliger.	  	  
	  
Bovendien	  kunt	  u	  bij	  een	  afname	  vanaf	  100	  exemplaren	  uw	  logo	  op	  de	  omslag	  laten	  drukken	  en/of	  een	  eigen	  voorwoord	  opnemen.	  	  
Bestelt	  u	  1.000	  exemplaren	  of	  meer,	  dan	  kost	  u	  dit	  zelfs	  helemaal	  niets	  extra’s!	  

In	  onderstaand	  overzicht	  de	  speciale	  inkoopprijzen	  met	  staffelkorting	  en	  de	  meerkosten	  van	  het	  eigen	  logo	  en/of	  het	  eigen	  voorwoord.	  

Inkoopprijzen	  Toeristisch	  ABC	  	  

Aantal	  exemplaren	   Prijs	  per	  exemplaar	   Meerkosten	  eigen	  logo	   Meerkosten	  voorwoord	  
10	  tot	  25	   €	  12,95	   Niet	  mogelijk	   Niet	  mogelijk	  
26	  tot	  100	   €	  12,50	   Niet	  mogelijk	   Niet	  mogelijk	  
101	  tot	  250	   €	  11,50	   Niet	  mogelijk	   Niet	  mogelijk	  
251	  tot	  500	   €	  9,50	   €	  1,40	   €	  1,40	  
501	  tot	  1.000	   €	  8,50	   €	  1,20	   €	  1,20	  
>	  1.000	  	   €	  7,95	   Gratis	   Gratis	  
Prijzen	  per	  stuk	  en	  exclusief	  btw	  

Meer	  informatie?	  

Bent	  u	  geïnteresseerd	  in	  de	  mogelijkheden?	  Neem	  dan	  vrijblijvend	  contact	  op	  met:	  

NRIT	  Media	  
Ton	  Vermeulen	  
T:	  06	  24	  93	  67	  10	  
E:	  ton@nrit.nl	  
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Jetset-toerisme

Jacht-toerisme

kust-toerisme

religieus toeri

sRuimte-toerisme 
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Roots-tourism

Rural touris

Watersporttoerism
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Wellness-toerismeXm

townshiptoerisme 

tandarts-toerisme

tornado-toerisme. 

uitgaand toerism

UNESCO-toerisme

Uitvaarttoerisme

vijftig-plustoerisme

cultuurtoerism

Citytrips 

 citybreaks

Culinair toerisme. 

Culi-toerisme 

Gastronomisch toerisme

Clubbing-tourism. 
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