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Wat, waarom,
hoe?
Beste lezer,
Dit najaar brengt Uitgeverĳ Unieboek | Het Spectrum een nieuw merk
op de markt: Paper Life. Prachtig vormgegeven guided journals,
die tot nadenken aanzetten en je creativiteit aanspreken.
De kracht van papier is ongekend groot. Het brengt rust en focus,
stimuleert de zintuigen, en zorgt voor een plezierige afwisseling naast
computer- en telefoonscherm. Daarnaast is de behoefte aan stilte en
concentratie een trend, en wordt selfcare steeds belangrĳker.
Vandaar: Paper Life, een hoogwaardige, nieuwe lĳn voor iedereen die
houdt van mooie invulboeken. Binnen een specifiek thema, en altĳd
met vragen en opdrachten die je door het journal leiden.
De doelgroep van Paper Life is op de hoogte van trends en op zoek naar
kwaliteit. Met liefde voor journaling en creativiteit, en met aandacht
voor lichaam en geest. Ze worden blĳ van mooie invulboeken.
Of je nu je dromen na wilt jagen of meer over jezelf te weten wilt komen,
de tĳd met je baby wilt vastleggen of herinneringen aan vroeger een plek
wilt geven: voor iedereen is er een uitgave te vinden.
Binnen Paper Life zullen vooral series worden uitgegeven: titels van
dezelfde auteur, of binnen eenzelfde uitvoering. Prachtig vormgegeven,
cadeauwaardig en altĳd met inhoudelĳk thema. Voor meer geluk en peace
of mind, of om gestructureerd aan je doelen te werken. Voor jezelf of voor
een ander. Er verschĳnen vertalingen van mooie series uit het buitenland,
en er worden lĳnen ontwikkeld met auteurs van eigen bodem.
Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum is al jaren heel succesvol in het
uitgeven van diverse invulboeken en guided journals. We kiezen er nu
heel bewust voor om deze uitgaven samen te brengen onder één sterk
merk: Paper Life. In deze brochure stellen wij graag de eerste lichting
uitgaven aan u voor. Vanaf najaar 2020 kunt u regelmatig nieuwe titels en
vervolgdelen verwachten. Met vragen kunt u zich wenden tot ons team,
waarvan u de contactgegevens achterin de brochure vindt.

‘Paper Life: een
moment voor jezelf.
Inspiratie voor nu,
een bewaarmoment
voor later.’

Wij wensen u veel verkoopsucces met de boeken van Paper Life!

Jantine Crezée
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Gemma Broekhuis
@milestonebaby | milestone-world.nl
Gemma Broekhuis (1977) woont in Amsterdam met haar man
en drie zonen. Zij studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde
en werkte onder andere bij reclamebureaus Ogilvy en TBWA
als creative copywriter. Ze was medeoprichter en eigenaar
van Watson & Lewis Communication, voor ze in 2012 Milestone
oprichtte. Het eenvoudige principe van de Baby cards sloeg
onmiddellijk aan, mede vanwege de prachtige uitvoering en het
gebruiksgemak. Het werd een internationaal succes en Gemma
werkt samen met diverse (internationale) bedrijven.
Zij wil nu haar energieke creativiteit en uitgebreide
ervaring gebruiken voor diverse journal-series,
in samenwerking met Paper Life.

Ruim
1,5 miljoen
verkocht
wereldwijd

Hét journal bij de
wereldberoemde
baby cards

Milestone Baby journal
Mĳlpalen en speciale momenten
Gemma Broekhuis

€ 17,99

verschĳnt oktober 2020

Gemma Broekhuis ontwikkelde acht jaar geleden
de Milestone Baby cards,, toen zij zelf moeder werd.
Ze wilde op een eenvoudige en laagdrempelige manier
de bijzondere momenten bewaren uit de babytijd van
haar zoontje.
Gemma komt nu met Milestone Baby journal:: een invulboek
om de mijlpalen van je baby’s eerste jaar te beschrijven.
Voor je baby zijn er veel gebeurtenissen op het gebied
van ontwikkeling, zoals de eerste keer omrollen, kruipen
en het eerste tandje. Maar er zijn ook mijlpalen die je zelf
kunt ondernemen. Voor het eerst naar een museum,
de dierentuin, uit logeren.
Met het Milestone Baby journal leg je al die bijzondere
ervaringen van het eerste jaar gemakkelijk vast. Daardoor
worden het sterke herinneringen. Je kunt starten op elk
gewenst moment: hoeveel of hoe weinig je ook opschrijft,
voor jezelf én je baby zal dit een dierbaar, waardevol en
heel persoonlijk boek worden voor later. Dat geeft jou rust
en voldoening.
Voor alle eerste keren en de unieke momenten.

‘For milestone moments
and memories.’
Marketing
• Auteur is beschikbaar voor interviews
en mediaoptredens
• Winkelbezoeken zijn mogelijk
in overleg met de auteur
• Gerichte socialmediacampagne
gebonden | 160 blz. | 16,5 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 37581 3
nur 450 Lifestyle algemeen

Februari 2020
gelanceerd

USP’s
• Prachtige vormgeving
• Ideaal cadeau voor aanstaande
en jonge moeders
• Per jaar worden er in Nederland
zo’n 170.000 baby’s geboren; in
België zo’n 120.000
• Milestone Baby cards verkocht
wereldwijd meer dan 1,5 miljoen
kaartensets, in 23 talen en in
40 landen
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Capture the
memory when it
strikes

Trigger journal

Vang herinneringen van vroeger en nu
Gemma Broekhuis

€ 19,99

verschĳnt januari 2021

Wat is de waarde van een herinnering? Welke plaatsen,
geuren en getallen hebben een extra betekenis voor
jou en je gezin? Welke verhalen komen er boven als je
het wasmiddel van vroeger ruikt? Of als je bij het
opruimen de eerste schoentjes van je kind tegenkomt?
Het zijn allemaal triggers die herinneringen oproepen.
En iedereen ervaart ze regelmatig, soms heel bewust
en soms bijna ongemerkt.
Door de praktische uitleg, leuke oefeningen en de
overzichtelijke indeling leer je met dit journal je triggers
herkennen én ze gebruiken om jouw herinneringen vast
te leggen. Al dan niet met aanvullingen door familieleden.
Zo ontstaat een bijzondere, heel persoonlijke verzameling
verhalen, dwars door de tijd heen: het hier en nu
gecombineerd met het verleden. Of dat nu eergisteren
was of decennia terug.
Een waardevol boek om in te vullen terwijl je kindje
groter wordt – en bovendien een mooie gelegenheid
om een aantal momenten uit je eigen kindertijd met
terugwerkende kracht vast te leggen.
Er zijn duizenden journals om te schrijven over vandaag.
In het Trigger journal beschrijf je óók welke herinneringen
van vroeger worden opgeroepen.

gebonden | 160 blz. | 13,5 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 37582 0
nur 450 Lifestyle algemeen

USP’s
• Het Trigger journal is het tweede
boek in de serie van Gemma
Broekhuis
• Prachtige vormgeving
• Ideaal cadeau voor jonge of
toekomstige moeders én voor
grootouders
• Waardevol voor het hele gezin
• Van het Nederlandse merk
Milestone met internationale
bekendheid
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Het 6 minuten dagboek
– zwarte editie
Een boek dat je leven zal veranderen
Dominik Spenst

€ 16,99

verschĳnt november 2020

6 minuten
schrijven per
dag maakt je
gelukkiger
Het 6 minuten dagboek gaat uit van positieve psychologie:
door een gewoonte te maken van het schrijven en over je
dag na te denken, én over jezelf te reflecteren, ontstaan
er andere positieve gedachten en gewoontes. En dat helpt
om je gelukkiger te voelen.
• Een mindfulnessdagboek, dankbaarheidsdagboek
en succesdagboek in één
• Je dagelijkse 6-minutenroutine
• Je maandelijkse check om terug te kijken en te
reflecteren
• Je gewoontetracker om goede gewoontes mee op
te bouwen, en minder goede gewoontes af te leren
• Ruimte voor aantekeningen, gedachten en meer
Bomvol quotes: van Tony Robbins tot Oprah Winfrey, en
van Boeddha tot William Shakespeare en Agatha Christie.
Deze stijlvolle zwarte editie heeft dezelfde inhoud als de
eerder verschenen lichtblauwe editie.

Dominik Spenst
createurbestself.com

USP’s

oorspronkelĳke titel: Das 6-Minuten Tagebuch | gebonden | 288 blz.
13,5 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 37583 7 | nur 450 Lifestyle algemeen

ook leverbaar
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• Het 6 minuten dagboek is het
eerste invulboek voor elke dag dat
gebaseerd is op psychologische
en filosofische theorie
• Van de lichtblauwe editie werden
ruim 8.500 exemplaren verkocht
in 6 maanden tijd
• Met leeslint voor extra
gebruiksgemak

Dominik Spenst (1988) studeerde economie in Frankfurt,
Bangkok, Barcelona en Paderborn. Hij kreeg een ernstig
motorongeluk en moest vier maanden in het ziekenhuis
doorbrengen. Deze ervaring veranderde zijn manier van
nadenken over wat echt belangrijk is, en het idee voor
Het 6 minuten dagboek werd geboren. Momenteel bouwt
Dominik in Berlijn met een team verder aan zijn merk
UrBestSelf. Hun doel: boeken ontwikkelen waarmee
mensen door te schrijven hun weg kunnen vinden naar
meer geluk, productiviteit en aandacht.

Het 6 minuten dagboek
isbn 978 90 00 36828 0
€ 16,99

Met PUUR ga
je door met je
positieve focus
op de dag

Het 6 minuten
dagboek - PUUR

Minder theorie, hetzelfde resultaat: een
boek dat je leven zal veranderen
Dominik Spenst

€ 16,99

verschĳnt oktober 2020

Je hebt Het 6 minuten dagboek volgeschreven, en je
wilt je focus op vooruitgang en op het goede in jou en
je omgeving vasthouden? Ga verder met die dagelijkse
routine, met behulp van Het 6 minuten dagboek - PUUR!
Opnieuw een invulboek voor elke dag. Maar dan zónder de
uitgebreide theorie voorin, en mét nieuwe en vertrouwde
invuloefeningen. Voor iedereen die een of meerdere
exemplaren van Het 6 minuten dagboek heeft gevuld en
verder wil schrijven, en daarbij de theoretische uitleg niet
meer nodig heeft.
• Korte introductie over de psychologische achtergrond
van het boek, enkele voorbeelden en hoe het jou kan
helpen, waarna je snel zelf aan de slag kunt gaan
• Nieuw ontwikkelde routine voor je wekelijkse planning
en reflectie
• Dagelijks geselecteerde tips als stimulans voor je
motivatie en inspiratie
• Wekelijkse tips voor meer mindfulness en minder stress

USP’s

‘ Wat ik enorm waardeer aan Het 6 minuten dagboek is dat het
niet is gebaseerd op pseudowetenschappelijke theorieën
die je het gevoel moeten geven dat alles mogelijk is, zoals
sommige zelfhulpboeken. Alles is gebaseerd op degelijk
onderzoek en het dagboek is een goede mix van ﬁ losoﬁe en
psychologie. […] Het 6 minuten dagboek krijgt van mij een
dikke vijf sterren!’ The Book Dragon’s Nook

oorspronkelĳke titel: THE 6 MINUTE DIARY PURE | gebonden | 288 blz.
13,5 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 37584 4 | nur 450 Lifestyle algemeen

• Herkenbare uitvoering, in lijn
met Het 6 minuten dagboek
• Voor iedereen die de dagelijkse
routine van het schrijven niet wil
loslaten
• Vertrouwde inhoud met nieuwe
elementen
• Opnieuw gelardeerd met positieve
en inspirerende quotes van
bekende personen, zoals Barack
Obama, Dolly Parton, Stephan
Hawking en John Lennon
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‘De grootste
astrologieinfluencer van
Nederland’
NRC

Josie Boog
@josieboog | maryjosie.com
Josie Boog (1993, Rotterdam) studeerde af aan het Grafisch
Lyceum en is fotograaf. Zij was altijd al geïnteresseerd in
sterrenbeelden, heeft er veel over gelezen en op gestudeerd,
en heeft zich sinds begin 2019 nog intensiever toegelegd op
astrologie. Via haar Instagram en website bereikt zij een trouwe
groep volgers. Haar posts over astrologie werden vanaf het
eerste moment enthousiast ontvangen. Inmiddels verkoopt
zij via haar eigen website en webshop geboortehoroscopen
die zij zelf grafisch ontwerpt, en astro-guides.

‘Astrologie is weer trending en dit is waarom. […]
Voor een doelgroep die weinig op heeft met traditionele religie
maar gelooft dat er meer is tussen hemel en aarde.’
JAN Magazine
‘Astrologie: een bezigheid voor hoogopgeleide grootstedelijke
feministen? Tot voor kort stoffig, nu hip. Waarom? Je hoeft
er niet in te geloven, maar er is blijkbaar wel een verlangen
naar ‘iets’, een houvast, om het leven en jezelf in het (voor de
meesten) onbegrijpelijke universum te kunnen plaatsen.’
ELLE

Maandelijkse
rituelen voor meer
balans en geluk

Maanjournal

Leven met de maan voor meer
balans en geluk
Josie Boog

€ 19,99

verschĳnt november 2020

van dé astrologie-influencer
van Nederland

Prachtig vormgegeven invulboek met maanrituelen,
astrologische informatie en invulpagina’s. Leer jezelf
beter kennen door elke maand bij te houden welke maanen sterrenbeeld-energie je ervaart en wat je ervaringen
zijn met de specifieke rituelen. Wat zijn je sterke kanten,
dromen en verlangens, en hoe kun je met je zwaktes en
angsten om gaan?
Josie Boog bestudeert al jaren de maan en de sterren.
Zij beschrijft per maand de relatie tussen het dan leidende
sterrenbeeld en de maan met de betreffende maanfase.
Daar geeft ze enkele rituelen bij die je zelf of met anderen
kunt uitvoeren. Denk aan dankbaarheidsrituelen waarbij
je opschrijft waarmee je blij bent, of badrituelen met
bloemen en olie waarmee je tot rust komt. Bij elk ritueel
is ruimte om te beschrijven hoe je je hebt voorbereid, hoe
het was en hoe je je na afloop (of na enkele dagen) voelt.
Het blijft niet bij rituelen alleen, er is ook aandacht voor
algemene astrologische informatie. En ruimte om jouw
eigen gedachten en ervaringen, angsten en verlangens,
wensen en dromen te noteren en daar het juiste ritueel
op het juiste moment bij te zoeken.

USP’s

Marketing
• Auteur is beschikbaar voor interviews en mediaoptredens
• Winkelbezoeken zijn mogelijk in overleg met de auteur
• Gerichte socialmediacampagne
gebonden | 256 blz. | 16,2 x 22,9 cm | isbn 978 90 00 37577 6
nur 450 Lifestyle algemeen

• Prachtige vormgeving en zeer
mediagenieke auteur
• Auteur heeft 30.000 volgers op
Instagram, een eigen website
met shop, en de podcast
‘Astro Goddess’
• Astrologie als thema is
steeds belangrijker, vooral
bij jonge vrouwen en jongere
hoogopgeleiden
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Sanna Sporrong
@sporrongform | sporrongform.se
Sanna Sporrong werkt als freelance boekontwerper en auteur vanuit haar
studio in Göteborg, Zweden. Boeken spelen een belangrijke rol in haar leven:
ze maakt ontwerpen voor diverse uitgevers in de nordic regio, voor fictie- en
non-fictietitels, en voor stationery. Haar grootste passie is mensen helpen om hun
doelen te bereiken, hun zelfvertrouwen te vergroten en hun talenten en dromen te
ontdekken. Dit resulteerde in een boekenserie over productiviteit en persoonlijke
ontwikkeling, met meer dan 60.000 verkochte exemplaren – and counting.

Visualiseer je
toekomst en
geef invulling aan
je doelen

Dromenplanner

Een jaar vol mogelĳkheden
Sanna Sporrong

€ 19,99

verschĳnt oktober 2020

Wat zou je doen met je leven als je groots zou dromen?
Deze Dromenplanner is een unieke planner die je helpt bij
het visualiseren van je toekomst en bij het invulling geven
aan jouw doelen. Gedurende een jaar word je uitgedaagd
om na te denken over wat je gelukkig maakt, en hoe je
meer uit je leven kunt halen: nu, en op de langere termijn.
Met deze planner evalueer je die dromen en jezelf aan de
hand van vragen, lijstjes en opdrachten. Hierdoor leer je
jezelf beter kennen, waardoor je een helder beeld krijgt
van je doelen en je potentie.
Dromenplanner biedt ook volop ruimte voor het plannen
van je dagen, zodat je structuur creëert en je doelen in
kleinere, behapbare stukjes kunt opdelen.
Kleine veranderingen kunnen een groot verschil maken
op het gebied van je gezondheid, je geluk, je gevoel van
tevredenheid en de vervulling van je dromen. Creëer je
eigen geluk en succes – elke dag een stukje meer!

USP’s
• Schitterend vormgegeven, met
leeslint en sluitelastiek
• In Zweden ruim 14.500 exemplaren
verkocht in 8 maanden tijd
• Onderdeel van een serie
• Past bij de trend om als individu
je dromen waar te willen maken
en je doelen na te jagen
oorspronkelĳke titel: Planera för dina drömmar | gebonden | 256 blz.
16,2 x 22,9 cm | isbn 978 90 00 37580 6 | nur 450 Lifestyle algemeen
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Dankbaarheidsdagboek
Een eenvoudige en krachtige methode
voor een gelukkiger leven
Sanna Sporrong

€ 19,99

verschĳnt november 2020

‘Een dankbaar hart
trekt wonderen aan!’

Een eenvoudige
en krachtige
methode voor een
gelukkiger leven
Een dankbaarheidsdagboek bijhouden: Oprah Winfrey doet
het al jaren. Volgens Brené Brown is het ’t beste tegengif
tegen ons diep gewortelde wantrouwen tegen geluk.
We geloven dat geluk voortkomt uit dankbaarheid, het
tegenovergestelde is waar. In situaties van stress, zorgen
en onzekerheid is het extra belangrijk, voor lichaam én
geest, om te bedenken waar je dankbaar voor bent.
Een toenemend aantal onderzoeken toont de
grote voordelen aan van het schrijven van een
dankbaarheidsdagboek. Het is een eenvoudige en
krachtige methode om controle te krijgen over je
eigen geluk. Met slechts een paar minuten per dag
kun je zo je leven veranderen. Studies benadrukken
de volgende positieve effecten:
• Je slaapt beter
• Je voelt minder stress
• Je ervaart meer geluk in het dagelijks leven
• Je krijgt een nieuw perspectief op wat er
belangrijk is in het leven
• Je zelfbewustheid wordt vergroot

USP’s
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• Schitterend vormgegeven, met
leeslint en sluitelastiek
• In Zweden ruim 12.000 exemplaren
verkocht in 11 maanden tijd
• Onderdeel van een serie
• Dankbaarheid is een veel
onderzocht en vaak toegepast
middel in trainingen en therapieën
oorspronkelĳke titel: Tacksamhetsdagboken | gebonden | 256 blz.
16,2 x 22,9 cm | isbn 978 90 00 37578 3 | nur 450 Lifestyle algemeen

Verbeter je
gezondheid door
kleine veranderingen
en positieve keuzes

Selfcare planner

Meer gezondheid en balans voor
lichaam en geest
Sanna Sporrong

€ 19,99

verschĳnt januari 2021

Een goede gezondheid is de belangrijkste pijler voor
alles wat je in het leven doet. Als je nú tijd en ruimte
vrijmaakt om goed voor jezelf te zorgen, doe je daar
later je voordeel mee. De Selfcare planner helpt je daarbij.
Het laat je zien hoe je kleine veranderingen die je goed
kunt volhouden voor de lange termijn doorvoert en hoe
je gemotiveerd blijft om bewuste keuzes te maken voor
je gezondheid.
Dit dagboek gaat niet over gewicht, lichaamsafmetingen,
diëten of calorie-inname. Het gaat er niet om hoe je er
in de spiegel uitziet, maar om wat je zelf ziet als je in de
spiegel kijkt: hoe voel jij je, hoe voel je je in jouw lichaam?
Selfcare planner bevat oefeningen om je af te helpen van
slechte gewoonten, verborgen angsten en negatieve
gedachtepatronen. Dagelijkse positieve routines voor
lichaam en geest helpen je om betere keuzes te maken
en je geluksgevoel te vergroten.
Dit dagboek geeft je tools om:
• Na te denken over je levensstijl;
• Doelen te creëren voor duurzame verandering;
• Een haalbaar plan op te stellen.

USP’s
• Schitterend vormgegeven, met
leeslint en sluitelastiek
• In Zweden ruim 7.500 exemplaren
verkocht in 4 maanden tijd
• Onderdeel van een serie
• Aandacht voor lichaam én geest
oorspronkelĳke titel: Planera för din hälsa | gebonden | 256 blz. | 16,2 x 22,9 cm
isbn 978 90 00 37579 0 | nur 450 Lifestyle algemeen
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Invulboek om
jezelf beter te
leren kennen

Tijd voor jezelf
Vul in en leer jezelf beter kennen
Nicotext

€ 16,99

verschĳnt januari 2021

Dit boek helpt je om na te denken over jezelf en je leven.
Beantwoord vragen met betrekking tot je dromen en
herinneringen. Bedenk wat jouw waarden en sterke
punten zijn. Denk na over je vrienden, over je geheimen,
leg je ideeën en wensen vast – en nog veel meer! De
vragen helpen je terug te kijken naar de afgelopen jaren,
vooruit te kijken en vooral: jezelf te onderzoeken.
Het concept is eenvoudig: aan de hand van korte vragen,
afvinklijstjes en invuloefeningen kom je al snel tot
nieuwe inzichten.
Voor wie houdt van documenteren, en herinneringen en
dromen vastleggen. Vink aan, vul in en krijg een overzicht
van alle kwaliteiten en ervaringen die jou de unieke
persoon maken die je bent!

USP’s
• Prachtige vormgeving
• In Zweden ruim 50.000
exemplaren verkocht
in 1 jaar tijd
• Eenvoudig concept: ook als je
weinig tijd hebt, kun je hiermee
een waardevol document maken
oorspronkelĳke titel: Mig själv och jag | gebonden | 168 blz. | 15,0 x 20,0 cm
isbn 978 90 00 35636 2 | nur 450 Lifestyle algemeen
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Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum winter 2020-2021
Verkoop, distributie en marketing

Verkoop, distributie en marketing België

Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv
Amstelplein 32 | 1096 BC Amsterdam
Postbus 23202 | 1100 DS Amsterdam Zuidoost
T +31 (0)20 2364200
info@unieboekspectrum.nl | www.unieboekspectrum.nl

Uitgeverij Lannoo
Kasteelstraat 97 | B-8700 Tielt
T + 051 424211
lannoo@lannoo.be | www.lannoo.be
Uitgeverij Lannoo | @Lannoo

Verkoop binnendienst
Caroline Clasén | Coby Kraaypoel | Herman Jurgens
verkoop@unieboekspectrum.nl | T +31 (0)20 2364200

VERKOOPSPLOEG VLAANDEREN

Commercieel Manager
Dolf Hartman | dolf.hartman@unieboekspectrum.nl

Commercieel Directeur
Katrien Beeusaert | katrien.beeusaert@lannoo.be

Key-accountmanager retail
Britt de Wit | britt.dewit@unieboekspectrum.nl

Verkoop binnendienst
Dorine Vankeirsbilck
Ann Verbeke
Jonathan Vandenbogaerde
Vicky de Rijcke
Caroline Demeulemeester
T 0032 (0)51 42 42 72 | bestellingen@lannoo.be

Accountmanager special sales
Christel Melman | christel.melman@unieboekspectrum.nl

Retours
Ann Torck | retours@lannoo.be

Trade marketing
Bas van Offeren | bas.vanofferen@unieboekspectrum.nl

Sales Manager Retail
Helga Scheerlinck | helga.scheerlinck@lannoo.be
GSM 0032 (0) 473 43 43 84

Salesmanager
Hetje van Spronsen | hetje.vanspronsen@unieboekspectrum.nl

Vertegenwoordigers
Rayon Noord en Oost Nederland
Niels Nijborg | niels.nijborg@unieboekspectrum.nl
M +31 (0)6 52 72 28 58

Key Account Manager Boekhandel
Ann Van Hulle | ann.vanhulle@lannoo.be
GSM 0032 (0)497 42 27 92

Rayon Zuidwest, Zuid en Midden Nederland
Kirsten van Romondt | kirsten.vanromondt@unieboekspectrum.nl
M +31 (0)6 31 00 07 66

Key Account Manager Buitenboekhandel
Dirk Meulemans | dirk.meulemans@lannoo.be
GSM 0032 (0)496 59 87 64

Marketing & Promotie
Angelique Kramer
Charlotte Stienstra

Account Managers
West- en Oost-Vlaanderen
Bart van Averbeke
GSM 0032 (0)497 59 35 01

promotie@unieboekspectrum.nl
Vormgeving
BEMERKT Concept & Design

Antwerpen & Midden-Vlaanderen
Goel Lauwers
GSM 0032 (0)496 59 87 57
Product Management retail & distributiefondsen
Nadine Algoet | nadine.algoet@lannoo.be
Marketing & Communicatie
Laurence Deschout | laurence.deschout@lannoo.be

Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv is onderdeel van Lannoo Meulenhoff bv. Prijzen, verschijningsdata en promotieactiviteiten zijn indicatief.
Hoewel wij de grootst mogelijke nauwkeurigheid betrachten, kunnen tussen het moment waarop deze brochure wordt samengesteld en de
verschijningsdatum van de boeken veranderingen optreden. Bij twijfel gelieve contact op te nemen met onze afdeling Verkoop Binnendienst
die u adequaat kan informeren. Leveringen vinden plaats volgens de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Lannoo Meulenhoff.
Deze voorwaarden worden u op verzoek graag verstrekt.

