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FRANSE TITELPAGINA

Vóór de officiële titelpagina van een boek vind je
nog een extra, meestal (bijna) lege pagina die de
Franse titelpagina wordt genoemd. Doordat deze
pagina aan het schutblad of de omslag van het boek
zit vastgelijmd, kan deze niet helemaal worden
geopend. Deze pagina is dus niet geschikt als titelpagina en wordt derhalve vaak gebruikt voor het
vermelden van alleen de titel van het boek.
Het is onduidelijk waar de aanduiding ‘Franse
titelpagina’ precies vandaan komt. Het kan zijn
dat de benaming ook daadwerkelijk uit Frankrijk
komt. Boeken werden vroeger door de Fransen ook
weleens als een goedkope versie zonder kaft uitgebracht, waarbij het eerste blad als voorkant diende,
de Franse titelpagina.

De bladzijde hiernaast is de titelpagina. —>
TITELPAGINA

Op de titelpagina van een boek staat de titel van
het boek, de naam van de auteur(s) en de naam van
de uitgever vermeld. Op de achterzijde van de
titelpagina staat een korte uitleg over het copyright,
de titel in oorspronkelijke taal indien van toepassing
en het ISBN. Ook wordt hier overige informatie,
zoals de hoeveelste druk, de ontwerper en de
drukker vermeld.
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WELKOM!
IEDER BOEK IS EEN GESCHENK
Aan de (zakelijke) ontvanger, van de gever. Of aan je eigen organisatie,
dat kan ook. Of aan beide, want maak je bijvoorbeeld een mooi jubi
leumboek dan is het een geschenk aan velen. In de eerste plaats aan
je eigen organisatie, je medewerkers en opdrachtgevers maar ook aan
zakenpartners, externe relaties en toekomstige opdrachtgevers en
medewerkers.
IEDER BOEK VERBINDT
Ieder boek legt een verbinding tussen de gever en de ontvanger en die
verbinding blijft tot in lengte van jaren bestaan. De afzender blijft, al
dan niet nadrukkelijk in beeld bij degene die het boek ter hand neemt.
Om er in te lezen, te bladeren, er uit te koken of te bestuderen.
En zo geldt dat eigenlijk voor ieder boek(je) dat je laat maken en inzet
voor je communicatie, (sales)promotie en/of medewerkersbeloning.
BOEKEN VERBINDEN
Deze uitgave gaat over die uitzonderlijke eigenschap dat boeken verbin
den. Heel toegankelijk worden in dit boek talloze toepassingen getoond
en benoemd die deze belangwekkende eigenschap uitbeelden en ver
woorden.
Lees en verbaas je over de oneindige toepassingsmogelijkheden van
boeken/boekjes in de corporate- en marketingcommunicatie, sales
promotie, PR en HR!

MEDEWERKERS
GESCHENKEN

MEDEWERKERSGESCHENKEN
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Lijntje tussen werkgever en werknemer.

INCENTIVES VOOR GEMOTIVEERDE MEDEWERKERS
Goede en gemotiveerde werknemers zijn goud waard
voor iedere onderneming en instelling. Een goed per
soneelsbeleid met de juiste aandacht voor materiële en
niet-materiële beloning werpt altijd z’n vruchten af.
OPRECHTE AANDACHT is een grote motivator. Op z’n
tijd (kleine) incentives voor bijvoorbeeld thuiswerkende
werknemers, bij bovengemiddelde inspanningen of bij
speciale gelegenheden zoals het begin van het vakan
tieseizoen, werken sterk motiverend.
Boeken of boekjes met aandacht voor persoonlijke rust
en ruimte (Relax), vrijetijdsbesteding (wandelen/fiet
sen) of lekker eten (BBQ & Grill / Goede start!) zijn hier
van slechts enkele voorbeelden. De mogelijkheden en
onderwerpen zijn talrijk en hiervoor zijn uiteenlopende
(eventueel te customizen) VOORRAADTITELS beschik
baar. Maar een SPECIALE UITGAVE is ook snel gemaakt!

11

RELAX
Inspiratie en energie opdoen? Ontstressen?
In dit boekje vind je talloze tips om lekker te
ontspannen, te relaxen en te lummelen.

GOEDE START
Je ontbijt zorgt voor een goede start van de
dag, maar er zijn recepten die je het liefst de
hele dag zou willen eten! Daarom de vijftig
vrolijkste recepten voor je op een rijtje gezet.

BBQ & GRILL
In BBQ & Grill ontdek je smakelijke recepten
en doe je nieuwe ideeën op voor het grillen en
slow roasten van een heerlijke maaltijd op de
barbecue.

PUZZEL- EN SPELPLEZIER
Een kleine attentie voor uitgebreid plezier
voor jong & oud. Voor elk wat wils en voor
urenlang puzzel- en spelplezier.

WANDEL-FIETS-WANDEL/FIETS
Nederland is een waar paradijs voor wande
laars en fietsers. Je kunt hier wandelen en
fietsen door duinen, bossen, heidevelden,
oude stadskernen en nog veel meer.

LEUKE UITJES IN…
Leuke uitjes in… alle provincies van Neder
land. De uitjes zijn zeer afwisselend: sportief,
culinair, ontspannend, creatief, cultureel en
per provincie een extra (geheime) tip.

DAG VAN DE ZORG
12 MEI

14

DAGSCHEURKALENDERS
Begin de dag met een glimlach. Van 12 mei tot
12 mei leuke, (ont)spannende, verrassende,
wetenswaardige, leerzame momentjes om de
dag te beginnen. 365 dagen lang!

GEZONDHEID IS VRIJHEID
Claudia de Breij, Herman Finkers, Hugo Borst
en Aaf Brandt Corstius. Persoonlijke ontboe
zemingen van deze BN’ers. Sympathiek, hu
moristisch, herkenbaar en recht uit het hart.

TWAALF MIJ MOMENTJES
Honderdvierenveertig tips om te ontspannen.
Met smakelijke receptjes om jezelf te verwen
nen, uitgaantips, sportieve handreikingen
voor een perfecte conditie en nog veel meer.

ER OP UIT
De mooiste fiets- en wandelroutes in de re
gio. Lekker ontspannen, het hoofd leegmaken
en genieten van wat de eigen regio te bieden
heeft.

KLEINE KEUKEN BIBLIOTHEEK
Een serie leuke cadeauboekjes, opvallend
vormgegeven en boordevol lekkere recepten
en achtergrondinformatie.

DE SMAAK VAN ZORGGROEP DRENTHE
De favoriete recepten van je eigen collega’s
in een heus kookboek. Fraai geïllustreerd en
mooi vormgegeven: een bijzonder geschenk
om vaak te gebruiken.

DAG VAN DE ZORG 12 MEI

Aandacht versterkt de band.

BELANGRIJK GEEFMOMENT VOOR ZORGINSTELLINGEN
Bij uitstek hét moment om de hardwerkende zorgme
dewerkers eens extra in het zonnetje te zetten is DE
DAG VAN DE ZORG. Deze traditie wortelt in steeds meer
zorginstellingen die daarmee het belang van extra
tussentijdse aandachtmomentjes onderkennen.
De DAG VAN DE VERPLEGING wordt jaarlijks op 12 mei
gehouden, de geboortedatum van Florence Nightingale,
de grondlegster van de moderne verpleegkunde. Sinds
1965 is 12 mei International Nurses Day en in Nederland
wordt deze dag ook wel de Dag van de Zorg genoemd.
Een bijzonder geefmoment voor boekjes en boekachti
ge uitgaves (dagscheurkalenders) met thema’s als vrije
tijd, ontspanning en literatuur. Welbesteed, want de
gemiddelde zorgmedewerker heeft een brede maat
schappelijke belangstelling.

15

VAN COLLEGA’S
VOOR COLLEGA’S

VAN COLLEGA’S VOOR COLLEGA’S
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Een hoog bewaargehalte.

EEN UNIEK GESCHENK VOOR ALLE MEDEWERKERS
Medewerkers die MET ELKAAR IN CONTACT KOMEN EN
BLIJVEN. Het versterkt de onderlinge band en bevordert
het werkplezier en de collegialiteit. Met als resultaat
gemotiveerde werknemers die elkaar beter kennen dan
voor de tijd dat ze samen een mooi boek maakten.
Een concept om recepten van en voor collega’s in een
boek bijeen te brengen, brengt een hele organisatie in
beweging. Zowel degenen die recepten indienen als
degenen die dat overwegen en het (nét) niet gered heb
ben, als de medewerkers die al die bijzondere activi
teiten waarnemen. De voorbereiding, uitvoering en het
resultaat genereert LANGDURIG POSITIEVE AANDACHT.
Kookboeken hebben de eigenschap dat ze vaker wor
den ingekeken en gebruikt en voor lange tijd bewaard.
Daardoor heeft een kookboek een groot effect op de
lange termijn.

19

KOKEN MET OLVG
Ter gelegenheid van de fusie van de
Amsterdamse ziekenhuizen het Sint Lucas
Andreas Ziekenhuis en het Onze Lieve Vrouwe
Gasthuis.

FOOD CONNECTS
De vele nationaliteiten van de uitzendprofes
sionals bij ENTER zijn bijeengebracht in een
bijzonder en verbindend meertalig kookboek.

DE SMAAK VAN CONCLUSION
Van, voor en door de vele professionals van
Conclusion, met medewerking van de eigen
Conclusion keukenbrigade.

LEKKER KOKEN!
In een speciale ontwikkelde lay-out zodat
mensen met een beperking er ook uit kunnen
koken, inclusief QR-codes naar beeldpresen
taties en vlogs.

DE SMAAK VAN ERGON
Een speciale toevoeging aan het kerstpakket
voor de medewerkers van Ergon: een kook
boekje van en voor collega’s.

ROYAL MASTER CHEF
Ook bij Royal Van Lent Shipyards vonden de
medewerkers in het kerstpakket de recepten
van hun eigen collega’s terug in dit speciale
kookboekje.

RELATIEGESCHENK
BOEKEN

22

HUMAN NATURE
In dit boek zoeken 12 van de meest vooraan
staande natuurfotografen uit wat er nou echt
toe doet voor mens en planeet.

ATLAS VAN DE WERELDGESCHIEDENIS
Op fenomenale wijze wordt zo duidelijk welke
gebeurtenissen uit het verleden hebben
geleid tot de wereld van vandaag.

ASJEMENOU!
Rijk geïllustreerde verhalen over bekende,
bejubelde, aanbeden (en gehate) voorwer
pen die onze populaire cultuur vorm hebben
gegeven.

STIL HOLLAND
Het boek dat iedereen verrast met de mooie,
stille kant van Nederland. Ook in een Engels
talige editie voor belangrijke buitenlandse
relaties.

HISTORISCHE ATLAS NL
Van het oudste cartografische materiaal
tot nieuwe overzichtskaarten die laten zien
hoe en wanneer de huidige landsgrenzen tot
stand kwamen.

ULTIEME ROADTRIPS
Ontdek de mooiste wegen ter wereld waar
je ooit in je leven gereden moet hebben.
Inclusief kaarten met alle routes, aanbevolen
rijtijden en plekken om te stoppen.

RELATIEGESCHENKBOEKEN

Dat schept een band.

FRAAIE CADEAUBOEKEN VOOR ZAKELIJKE RELATIES
Hoe houd je de relatie met opdrachtgevers goed en
bestendig? Door op z’n tijd je waardering voor de goede
relatie uit te drukken en dit te benadrukken met een
bescheiden maar mooi en blijvend geschenk.
Een persoonlijk geselecteerd geschenk laat zien dat
je aandacht en tijd aan je relaties besteedt. Die ex
tra boodschap beklijft en iedere keer bij het ter hand
nemen van het geschenk wordt de ontvanger hieraan
herinnerd.
Mooi uitgegeven en rijk geïllustreerde cadeauboeken
voor zakelijke relaties. Zoals een fraai natuurboek, een
mooi geïllustreerd geschiedenisboek of over kunst &
cultuur. Het zijn voorbeelden van de uitgebreide moge
lijkheden van deze categorie boekgeschenken. Te per
sonaliseren met bedrijfslogo, voorwoordpagina, geheel
eigen omslag of een mooie combinatie hiervan.

23

JUBILEUM
BOEKEN

JUBILEUMBOEKEN
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Voor de eeuwigheid.

WETEN WAAR JE VANDAAN KOMT EN DUIDEN
WAAR JE NAAR TOE WILT
Elke organisatie heeft een verhaal. EEN UNIEK VERHAAL
om trots op te zijn en om uit te dragen. Maar wat vertel
je? Hoe vertel je het en op welk moment en in welke
vorm? Grote en kleine organisaties zijn het erover eens:
een jubileumboek is hét middel om te vertellen waar
je vandaan komt, waar je nu staat en waar je naartoe
gaat.
Een goed verzorgd jubileumboek is niet alleen een
visitekaartje van de organisatie maar een blijvend
geschenk voor iedereen die er een relatie mee heeft,
had of nog kan krijgen. Het versterkt de POSITIONERING
en de MERKBELEVING. En het verstevigt de band met
medewerkers en relaties.

27

WIJ ZIJN GISPEN
Meubels van Gispen doen iets met mensen.
Daarover vertellen (oud-)medewerkers,
klanten, leveranciers en architecten in een
jubileumboek voor 100 jaar Gispen.

DE SMAAK VAN SCHIPHOL
Bij het honderdjarig bestaan liet Schiphol voor
medewerkers dit speciale boek ontwikkelen.
Een rijk geïllustreerd boek met recepten van
collega’s en mijlpalen uit de rijke historie.

150 JAAR BIJENKORF
De geschiedenis van een instituut waar tal
van belangrijke cultuurdragers hun naam
aan verbonden: van Karel Appel, Constant en
Corneille, tot Paul Huf en Simon Carmiggelt.

KAMPS DE WILD 100 JAAR
Van lokale dealer tot internationale speler in
de distributie van landbouwmachines.
Mede dankzij de vele foto’s, jaaroverzichten
en infographics een bijzonder jubileumboek.

BEAPHAR 75
De Nederlandse fabrikant van genees- en
verzorgingsproducten voor huisdieren blijkt
na 75 jaar een toonaangevende internationale
speler. Een jubileumboek in 4 talen dus.

250 JAAR GENNERSCHOOL
De geschiedenis van de oudste plattelands
school van Nederland. In het jaar geopend dat
Mozart acht jaar werd en Napoleon Bona
parte nog geboren moest worden.

MAATWERK
BOEKEN

30

OVEN & STOVEN UW SLAGER
Een praktisch kookboekje van ‘Uw Slager’ als
incentive bij aankoop van een vleesassorti
ment. Voor tevreden en terugkerende klanten.

VERTROUWEN ACHMEA
Hoe vergroot je als verzekeraar het vertrou
wen in je organisatie? Door te tonen hoe
gewone en ongewone medelanders iedere
dag opnieuw vertrouwen geven.

REIS OVER ZEVEN CONTINENTEN
NATIONAL GEOGRAPHIC/ SNS
Sluit een (doorlopende) reisverzekering af bij
SNS en ontvang een prachtig boekwerk over
alle zeven continenten.

MOOI MEEGENOMEN
Bloemenatelier, woonwinkel en koffie- en
theeschenkerij De Espeterhoeve biedt een
unieke beleving in een sfeervolle boerderij.

AARDAPPELGERECHTEN
MONDIAL MOVERS
Recepten van eenvoudige maar smakelijke
aardappelgerechten om lekker snel een
maaltijd op de (behang)tafel te zetten.

GEVAREN ROND DE VOGELHUT
Hoe ontwikkel je natuurbesef bij kinderen?
Door er een spannend jeugdboek over uit
te geven!

MAATWERKBOEKEN

Actie en reactie.

OP MAAT GEMAAKT VOOR IEDERE GELEGENHEID
Waarmee trek je de aandacht van een (potentiële) klant
zodanig dat deze de aandacht omzet in een (trans)actie?
Of hoe presenteer je de intenties van een organisatie
aan de buitenwereld inclusief de eigen medewerkers,
breng je een fusie onder de aandacht of presenteer je
een nieuw product of dienst?
Een GOED VERZORGD BOEK OP MAAT, groot of klein, zal
voor langere tijd de beoogde boodschap overbrengen.
Of het nu een kookboek(je) is, een fraai foto- of reisboek
of een handzaam boekwerk met een fraai geïllustreer
de boodschap.
Bijzondere, to-the-point uitgegeven en tot in de puntjes
verzorgde kwaliteitsboeken. Binnen het afgesproken
budget geproduceerd en op tijd afgeleverd op het afge
sproken adres. Of per stuk degelijk verpakt en ter post
bezorgd voor individuele aflevering.
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KERSTPAKKETTEN
SERIES

KERSTPAKKETTENSERIES

34

THT tot altijd.

DE PRET VAN HET KERSTPAKKET
Een kerstpakket zonder een boekje kan, maar met een
leuk, toepasselijk en inspirerend boekje kan beter. Een
boekje is een blijvend geschenkje, gaat lang mee want
immers: géén TENMINSTE HOUDBAAR TOT-datum.
Inhoud en uitstraling bij de thema’s van de food-leve
ranciers én een uitgebreid assortiment van talrijke titels
met uiteenlopende onderwerpen. Kookboekjes, fiets- en
wandelgidsen, puzzel en spel en nog veel meer.
Veelal uit voorraad leverbaar tot in december, voorspel
baar en betrouwbaar. Oók specials met bedrijfslogo op
de cover, een eigen voorwoord tot een compleet eigen
en exclusieve uitgave.

35

BAKKEN MAAR!
Toegankelijke recepten die laten zien dat
bakken niet alleen leuk en lekker is, maar
ook niet moeilijk. Van hartig tot zoet voor alle
lekkerbekken.

FIT & VITAAL
Over gezond eten, praktisch bewegen, de
juiste drankjes drinken, ontstressen en
(nieuwe) energie opdoen. Helder en zonder
omwegen. De toekomst is Fit & Vitaal.

TAPAS
Waar het in dit boekje om gaat, zijn eenvoudig
te maken hartige hapjes om bijvoorbeeld aan
het eind van de middag de lekkere trek
te stillen

KOKEN VOOR KERELS
Voorgerechten, hoofdgerechten, bijgerechten,
desserts, lunchgerechten en snacks voor de
lekkere trek. Stuk voor stuk toppertjes waar
mee succes verzekerd is.

HET GROTE KERST KNUTSEL DOE BOEK
Knippen, plakken, kleuren, naaien en mooi
verpakken van de leukste cadeautjes en de
coraties? Iedereen kan het en iedereen doet
het, van jong tot oud.

WINTER WANDEL WEETJES
Wandel mee en geniet van de winter! Wat
kom je tegen en wat doet de winter met
planten en dieren? Hoe gedragen bomen en
struiken zich in de winter?

KERSTMARKTEN
EN KEUZE
CONCEPTEN

38

JAMIE OLIVER SAMEN ETEN
Een overheerlijke ode aan superlekkere
maaltijden om met z’n allen van te genieten.
Met meer dan 120 inspirerende en praktische
recepten.

DE ZEVEN ZUSSEN DEEL 1
De zeven zussen is het eerste deel uit de
zevendelige (plus 1) serie over liefde, verlies
en de zoektocht naar wie je werkelijk bent.

DE JONGEN, DE MOL, DE VOS EN HET PAARD
Het onroerende (beeld)verhaal van een
bijzondere vriendschap tussen een jongen
en drie dieren. De universele lessen zijn stuk
voor stuk levenswijsheden.

SIMPEL OTTOLENGHI
SIMPEL bevat gerechten die een lust voor het
oog zijn en verleidelijk smaken. Met handige
iconen zie je direct welke kenmerken betrek
king hebben op het betreffende recept.

DE MEESTE MENSEN DEUGEN
Adembenemend, weids en revolutionair.
De meeste mensen deugen herschrijft niet
alleen de geschiedenis, maar werpt ook
nieuw licht op onze toekomst.

ELKE DAG DIKKIE DIK
Beleef de avonturen van de ondeugende kat
Dikkie Dik. Met een verhaaltje voor elke dag
uit dit dubbeldikke voorleesboek.

KERSTMARKTEN EN KEUZECONCEPTEN

Voor elk wat wils.*

BLIJE GEZICHTEN WANT GELIJK MEE NAAR HUIS
OF SUPERSNEL BEZORGD
Is het boek terug of is het nooit weggeweest?! De
populariteit van het (papieren!) boek blijkt steevast uit
de enthousiaste reacties van kerstcadeaushoppende
werknemers. Op de live- én virtuele kerstmarkten en in
de cadeaukeuze shops*.
Een royale keuze uit de TOP 60 BOEKEN, thrillers,
romans, kookboeken, biografieën en kinderboeken.
Nicci French, De Zeven Zussen, Jamie Oliver, Derksen
en Dikkie Dik, voor elk wat wils met ons uitgebreide en
brede assortiment.
VOLLEDIGE SERVICE van boeken afleveren, bemensen
van de boekenkraam en afhandelen van retouren. Of
het degelijk verpakken en verzenden van bestellingen
rechtstreeks naar de besteller thuis (dropshipment).
* Óók voor bijvoorbeeld vakantieboekenshops in de zomer!
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SCHUTBLADEN —>

De volgende groene pagina’s vormen de schutbladen
van het boek. Aan de achterkant, want aan de
voorkant zitten ze ook. De schutbladen van een
boek vormen de VERBINDING tussen de harde
kaft (het omslag) van het boek en het binnenwerk.
Met lijm zijn de schutbladen en de kaft met elkaar
verbonden.
Boeken met een slappe kaft (paperback) hebben
geen schutbladen. Daar is de kaft vastgelijmd aan
de rug en aan een randje van de eerste en laatste
pagina van het binnenwerk.
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BOEKEN VERBINDEN
Deze uitgave gaat over die uitzonderlijke eigenschap dat boeken
verbinden. Heel toegankelijk worden in dit boek talloze toepassingen getoond en benoemd, die deze belangwekkende
eigenschap uitbeelden en verwoorden. Lees en verbaas je over de
oneindige toepassingsmogelijkheden van boeken/boekjes in de
corporate- en marketingcommunicatie, salespromotie, PR en HR!

