Zelf een boek samenstellen.
Voor Pinnacle Studio gebruikers is er de mogelijkheid om van de Internet lessen zelf een
boek samen te stellen.
Het is namelijk zo dat je lang niet alle lessen nodig hebt voor je videobewerking en daardoor
is het idee ontstaan om dit dus zelf te doen.
Hoe werkt het:
Voorstel 1:
Je geeft per E-mail het lesnummer en naam van de les of een complete categorie op
Hiervan wordt dan een plastic ringband boek gemaakt op 120 grams papier en in kleur.
Tevens wordt er een index bijgevoegd en zijn de pagina’s genummerd.
Een boek kan bestaan uit maximaal 135 pagina’s en de gemiddelde prijs per les zal + € 0,55
bedragen.
Voor meer dan 135 pagina’s wordt er weer een nieuw boek gemaakt, en kun je altijd lessen
nabestellen totdat het boek vol is.
De verpakking en verzendkosten zijn niet inbegrepen en is per los boek € 5,00.
Bij een compleet boek (6 delen) worden geen verzendkosten berekend.
Voorstel 2:
Ook kun je zelf het boek samenstellen, dan wordt het Word of PDF bestand via
WeTransver naar je toe gestuurd en kun je de bestanden downloaden.
Hiermee kun je zelf gaan printen in kleur of naar een copyshop gaan en in zwart/wit laten
afdrukken en daarna zelf of ook laten inbinden, ook hier nabestellen mogelijk.
De kosten van de complete boekbestanden (6 delen) is € 35,00
Zelf printen en in een zelf gekochte luxe ordner bewaren is natuurlijk ook een mogelijkheid.
Tevens is bij een compleet boek of boekbestanden van Studio 22 de mogelijkheid om lessen
die daarna nog gemaakt worden per E-mail toegestuurd te krijgen totdat er een nieuwere
Studio versie verschijnt, dan wordt deze mogelijkheid gestopt.
Bij een bestelling wordt ervan uit gegaan dat het verschuldigde bedrag eerst wordt
overgemaakt alvorens het boek wordt verstuurd.
Op dit moment zijn er 6 delen beschikbaar.
Voor definitieve prijsopgave hier klikken om te mailen

