`Post verzorgen en archiveren´

- 85%

Tijdelijk hoge korting op praktijkboek voor niveau 3 en 4
22,95

3,44
Tot 20 april 2019 geldt een hoge korting - 85% - bij aanschaf van het
praktijkboek (niveau 3 en 4).
Bij aanschaf van de combinatie informatieboek-praktijkboek is het
praktijkboek zelfs gratis.

Veel scholen gebruiken het informatieboek van 'Post verzorgen en archiveren', maar heel vaak
wordt daarnaast gebruikgemaakt van eigen materiaal voor de praktijkopgaven of wordt daaraan
weinig aandacht besteed. Dat laatste doet mij als auteur een beetje pijn, want ik heb de methode
geschreven vanuit de praktijk en ik vind, ook uit eigen ervaring met leerlingen, dat de praktijk bij
deze onderwerpen leidend zou moeten zijn.
Als uitgever vind ik het jammer dat ik nu - in verhouding tot het informatieboek - met een flinke
'overvoorraad' zit opgescheept.
Met deze actie hoop ik het praktijkonderwijs te bevorderen en/of goedkoper te zijn dan uw reproafdeling, zodat u mijn praktijkboek, dat optimaal aansluit bij het informatieboek, alsnog een kans
wilt geven.
Nog geen gebruiker van 'Post verzorgen en archiveren'?
Kies dan voor de volgende aanbieding.
Bij aanschaf van minimaal 5 exemplaren van het informatieboek ontvangt u een gelijk aantal
praktijkboeken gratis. Bovendien krijgt u 20% korting op de prijs van het informatieboek. (De prijs
per set wordt dan € 25,52.)
Ook ideaal als klassikale reserve-exemplaren bij gebruik van de digitale methode.
Leveringsvoorwaarden:
De aanbieding geldt tot 20 april 2019 of zolang de voorraad strekt.
(Op de website altena-tca.nl wordt dit laatste zo nodig aangegeven.)
Minimale bestelling: 5 exemplaren, respectievelijk 5 sets.
Genoemde prijzen zijn inclusief btw; er worden geen verzendkosten in rekening gebracht.
Bestellingen uitsluitend via het e-mailadres mbo@altena-tca.nl of via het
contactformulier op de website (www.altena-tca.nl)
U ontvangt de boeken na betaling van de factuur.
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