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Niets

‘

IS MOOIER DAN IN

HET HOLST VAN DE NACHT, TERWIJL DE WERELD
SLAAPT, OP WEG GAAN NAAR EEN VROUW MET
WEEËN. ALS VERLOSKUNDIGE LOOP JE NEGEN
MAANDEN MEE MET JE CLIËNTEN, JE BEGELEIDT ZE
IN DE TRANSITIE NAAR OUDERSCHAP. DE GEBOORTE
VAN EEN KIND VIND IK FASCINEREND EN ROEPT
VEELAL MOOIE GEVOELENS ALS BLIJDSCHAP, GELUK
EN TROTS OP. JE BENT BETEKENISVOL VOOR OUDERS
EN GETUIGE VAN EEN PRACHTIG MOMENT. HELAAS
IS DE RAUWE WERKELIJKHEID SOMS DICHTBIJ
EN ONDERSTEUN JE MENSEN OOK TIJDENS PIJN,
ONMACHT EN VERDRIET. HET IS LEVEN IN ZIJN
PUURSTE VORM. DIT BOEK GAAT OVER MIJ, MIJN
WERK ALS VERLOSKUNDIGE EN ALLES WAT DAARBIJ

© Stance Photography
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Marlies Koers (1991) studeerde in 2013 af aan
de Verloskunde Academie in Groningen. Sinds
2015 werkt zij als verloskundige samen met vier
collega’s in haar eigen middelgrote stadspraktijk.
Marlies woont samen met haar vriend en schrijft
in haar vrije tijd blogs voor Kids & Kurken, een
onlinemagazine voor jonge ouders.

Bij Beau

© StancePhotography

AUTEUR
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Eerlijk. Ontwapenend. Inspirerend.
Dagboek van een verloskundige zal je
altijd bijblijven
Je hebt 20 uur niet geslapen, 10 uur nauwelijks gegeten en
je bent bezig met de begeleiding van je derde bevalling tijdens
je 48-uurs dienst. Dit is het leven van een verloskundige.
Een baan met grote verantwoordelijkheid, met soms moeilijke
en snelle beslissingen. Je bent getuige van puur geluk en
soms kort daarop van intens en hartverscheurend verdriet.
Dit dagboek is een intiem, openhartig portret van het werk
wat verloskundigen iedere dag en nacht met liefde uitvoeren.
Eerlijke, ontwapenende en inspirerende verhalen. Een ode
aan het vak in al zijn complexiteit, maar vooral aan alle
gezinnen die zich openstellen in de meest kwetsbare periode
van hun leven.
•	Maar liefst acht uitgevers streden om de publicatierechten,
waarbij Marlies koos voor Spectrum
• Literaire non-fictie dat leest als een roman
•	2020 is uitgeroepen tot het jaar van de verpleeg- en
verloskundigen
• De filmrechten zijn al verkocht voor verschijning
•	Marlies Koers is dé nieuwe media-verloskundige van
Nederland

Het komt zelden voor dat filmrechten worden verkocht
nog voordat het boek af is, toch is dat bij Dagboek van een
verloskundige gebeurd. Producent NewBe, onder andere
bekend van de serie TOON, de documentaire Famke Louise en
de comedy MISFIT, kwam na het lezen van het deelmanuscript
vrijwel direct met een voorstel om de rechten te kopen op
een serie of film.

MARKETING
• Veel media-aandacht verwacht
• Auteur is beschikbaar voor interviews en mediaoptredens

B ACKCARD IN
ONTWIKKELING

•	Marlies ontroerde Beau van Ervan Dorens in zijn talkshow
op RTL 4
•	Boekhandelsbezoeken zijn mogelijk in overleg met de auteur

€ 20,99 | verschijnt juni 2020

• Feestelijke boekpresentatie

Dagboek van een verloskundige
Marlies Koers

• Gerichte socialmediacampagne
paperback met flappen | 288 blz. | 14,0 x 21,5 cm
isbn 978 90 00 37293 5 | nur 320 literaire non-fictie algemeen
isbn 978 90 00 37416 8 | € 12,99

Backcard met 6 exemplaren
isbn 978 90 00 37226 3
€ 125,94

www.marlieskoers.nl
marlies.koers
marlieskoers
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De Britse Lucy Woesthoff woont sinds
2005 in Nederland. Zij is moeder van
vier kinderen en mede-eigenaar van
Dromenjager, het mediabedrijf achter onder
andere kindermerken Woezel & Pip en
Huggy Buddha. Ze woont in Den Haag met
haar man Dinand, hun drie zoons, dochter,
hond Kara en kat Meisje.

© Jouke Bos

AUTEUR
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Een ode aan sisterhood van een geboren
schrijfster
Lucy Woesthoff eert in haar debuut Woman de magische band
tussen vrouwen. Een connectie die dwars door alle lagen en
generaties gaat. En zelfs leven en dood overstijgt.
De Britse Lucy ondervindt de kracht van sisterhood wanneer
ze verliefd wordt op een Nederlandse man. Een weduwnaar,
Dinand Woesthoff, met wiens verlies heel Nederland meeleeft:
de dood van de geliefde actrice Guusje Nederhorst. Lucy is nog
maar vierentwintig als ze in zijn leven en dat van zijn zoontje
komt. Maar ze beseft al snel: de enige manier om liefde te
vinden in verdriet en toekomst in verlies, is verbinding maken.
Verbinding met Guusje. Van vrouw tot vrouw.
Met het verstrijken der jaren, ervaart Lucy op meer manieren
de kracht van de vrouw. Zeker wanneer ze na drie zoons
moeder wordt van dochter Leia Guusje. Een gebeurtenis die
de tijd rijp maakt voor deze ode aan sisterhood. Want mannen
zijn fantastisch en een groots onderdeel van ons leven – Lucy
heeft er zelf thuis vier rondlopen – maar vrouwen, sorry
heren, zijn magisch. Het zijn vrouwen die vrouwen het beste
begrijpen, opvangen, helen én verder brengen.
Woman is een inspirerend en ontroerend boek over bepalende
momenten, kwetsbaarheden, kracht en levenservaring.
Een ode aan alle vrouwen. Opgetekend door een geboren
schrijfster.
• Lucy is geliefd onder bijna 40.000 volgers op Instagram
• De eerste keer dat Lucy haar verhaal deelt
• Openhartig, persoonlijk en inspirerend
• Een cadeau voor jezelf en je dierbaarste vriendinnen

MARKETING

•	Stijlvolle boeklancering voor pers en bekenden van
Lucy Woesthoff
• Samenwerking met vrouwenbladen
• Veel aandacht online, o.a. van influencers en BN’ers
• Lucy is beschikbaar voor interviews
gebonden | 240 blz. | 17,0 x 23,0 cm
isbn 978 90 00 36703 0 | nur 450 lifestyle algemeen
isbn 978 90 00 37217 1 | € 15,99

€ 21,99 | verschijnt juni 2020
Woman
Gedachtes over de liefde, de dood, ouder worden
en de kracht van sisterhood
Lucy Woesthoff
@lucywoesthoff
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DE WERELD IS EEN APPELBOOM.
IEDER JAAR PLUKKEN WE DE
APPELS, WE ETEN ZE ZO OP,
MAKEN ER MOES EN TAART VAN.
NIETS MIS MEE. MAAR WAT ZOU
ER GEBEUREN ALS JE BEHALVE
HET PLUKKEN VAN DE APPELS
OOK IEDER JAAR EEN STUK OF
TIEN VAN DE GROOTSTE TAKKEN
VAN DE BOOM ZOU SNOEIEN
EN EEN EMMERTJE PESTICIDEN
IN DE GROND ZOU GIETEN. HOE
LANG ZOU JE DAT KUNNEN DOEN
VOORDAT DE BOOM JE HELEMAAL
NIETS MEER GEEFT?

AUTEUR

OOK LEVERBAAR

>10.000
EXEMPLAREN
VERKOCHT

isbn 978 90 00 34748 3

€ 14,99

Dennis Storm reisde van 2006 tot en met 2016 de
wereld over voor zijn werk als programmamaker en
presentator van verschillende reisseries. Hij is een
groot liefhebber van architectuur en minimalisme en
schrijft voor Spectrum over de schoonheid van deze
onderwerpen en wat ze voor ons kunnen betekenen
bij het omarmen van een groene toekomst.
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Gebruik je gezond verstand!

We schrikken niet meer van foto’s van zeeschildpadden die
stikken in plastic verpakkingen, we beseffen allemaal dat
we eigenlijk minder zouden moeten vliegen en we weten
dat de vleesindustrie een desastreuze impact heeft op het
milieu. We weten het allemaal, maar we doen bijna niets.
Waarom niet? En hoe kunnen we dat doorbreken?
Met zijn succesvolle boek Weg ermee heeft Dennis Storm
duizenden geïnspireerd minimalistisch te leven. In de reacties
op zijn boek valt op dat veel mensen vragen: Hoe doe ik dat
dan? Hoe ga ik ervoor zorgen dat mijn kinderen niet te veel
speelgoed hebben? Hoe kan ik de sociale druk vanuit mijn
omgeving van mij af laten glijden en voet bij stuk houden
als ik de enige ben die vegetariër is in mijn omgeving?
Hoe kan ik groen zijn als ik iedere dag drie uur file moet
rijden voor mijn werk?
Zijn antwoord: door gezond verstand te gebruiken. En door
te beseffen dat er een wezenlijk verschil is tussen weten hoe
en voelen waarom.
We worden overspoeld met cijfers, onderzoeken en
statistieken. Maar we kunnen ons daar geen beeld bij vormen
en dus laten we actie na. Dennis maakt in Als gezond verstand
koning was van al die cijfers een klassiek verhaal dat helder
en duidelijk doorverteld kan worden, een verhaal over boeven
en helden waarin hij duidelijk maakt dat het tijd is om een kant
te kiezen. Aan welke kant wil jij staan als het tijdperk van de
groene revolutie de geschiedenis in geschreven gaat worden?
In Als gezond verstand koning was geeft Dennis in zijn
inmiddels bekende inspirerende schrijfstijl niet alleen
heel veel informatie over de huidige staat van onze aarde,
duurzaamheid en minimalisme, maar het is tegelijk een
positief pleidooi om eens anders naar jezelf en de wereld
om je heen te kijken. En vooral om, tegen de gevestigde
consumptiemaatschappij in, je gezonde verstand te blijven
gebruiken en een groene revolutie te ontketenen.

€ 15,99 | verschijnt juni 2020
Als gezond verstand koning was
Over de schoonheid van een groene revolutie
Dennis Storm

paperback met flappen | 112 blz. | 13,0 x 19,5 cm
isbn 978 90 00 37408 3 | nur 450 lifestyle algemeen
isbn 978 90 00 37469 4 | € 11,99

SPECTRUM LIFESTYLE
LIFESTYLE & CADEAU

12

AUTEUR
Elma van Vliet is bekend geworden met het boek Mam, vertel
eens, dat ze maakte voor haar moeder toen die ernstig ziek was
en ze haar nog zoveel wilde vragen. Het werd het eerste in een
reeks producten die helpen bij het maken, delen en bewaren
van dierbare herinneringen. Elma's boeken en spellen zorgen
in de drukke wereld waarin we leven voor
écht contact met de mensen om ons heen.

Ook verkrijgbaar: Hartenvragen.
Omdat er nog zo veel te vertellen is...

€ 15,00 | verschijnt juni 2020
Vertel Eens Hartenvragen papa
50 originele vragen voor leuke gesprekken met je vader

Elma van Vliet
50 kaartjes | 12,1 x 17,0 cm | isbn 978 90 00 37160 0

€ 15,00 | verschijnt juni 2020
Vertel Eens Hartenvragen opa
50 originele vragen voor leuke gesprekken met je opa

Elma van Vliet
50 kaartjes | 12,1 x 17,0 cm | isbn 978 90 00 37161 7
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Klaar voor Vaderdag 2020?

Leer je vader of opa op een andere manier kennen!

Vrolijk
stofomslag gedrukt
als cadeaupapier
•
Met vernieuwd
binnenwerk

We hebben het druk en leven in een maatschappij die

Leuk om zo het ingevulde boek weer ingepakt terug te

altijd ‘aan’ staat. Dagelijks komen er zo veel prikkels op

geven aan degene die het je gaf!

ons af dat onze aandacht bijna constant gefragmenteerd
is. Daardoor vergeten we soms wat écht belangrijk is

Is je vader of opa niet zo’n schrijver? Dan is

in het leven: de connectie voelen met de mensen die

het vragenspel Hartenvragen een fantastisch

belangrijk voor je zijn. Volgens Elma van Vliet zit geluk

Vaderdagscadeau. Het is een set van 50 kaartjes met

in verbinding. Verbinding met jezelf en de mensen om je

onalledaagse vragen die op een makkelijke manier

heen. Vaderdag is zo’n uitgelezen moment om de tijd te

een bijzonder gesprek op gang brengt: samen lachen,

nemen voor elkaar. Met de DIY-boeken van Vertel eens

herinneringen ophalen en (nog) closer worden met

of de vragenspellen Hartenvragen geef je deze Vaderdag

elkaar. Zo ontdek je alles wat je altijd al wilde weten over

een cadeau met betekenis.

je vader of opa! Dat is pas een cadeau met betekenis –
voor de belangrijkste mensen in je leven, én voor jezelf.

Na het grote succes van Mam, vertel eens in een nieuw
design, worden Pap, vertel eens en Opa, vertel eens ook

De nieuwe edities van Pap, vertel eens en Opa, vertel eens

gerestyled. De DIY-boeken – die helpen bij het bewaren

en Hartenvragen verschijnen in de weken voorafgaand

van mooie herinneringen voor later – komen in een

aan Vaderdag 2020. Hartenvragen is er in twee edities:

eigentijds ontwerp en krijgen een rijkelijk stofomslag

een variant voor een gesprek met je vader en een variant

met aan de binnenzijde prachtig cadeaupapier.

voor een gesprek met je opa.

€ 20,99 | verschijnt juni 2020

€ 20,99 | verschijnt juni 2020

Pap, vertel eens
Omdat je bijzonder bent
Elma van Vliet

Opa, vertel eens
Omdat je bijzonder bent
Elma van Vliet

gebonden met stofomslag | 160 blz.
17,0 x 24,0 cm | isbn 978 90 00 37422 9
nur 450 lifestyle algemeen

gebonden met stofomslag | 160 blz.
17,0 x 24,0 cm | isbn 978 90 00 37423 6
nur 450 lifestyle algemeen
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isbn 978 90 00 35375 0 isbn 978 90 00 35376 7

isbn 978 90 00 35378 1

€ 18,50

€ 12,99

€ 18,50
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Een bijzonder cadeau voor je kind
Prachtige herinneringen voor later

De bestseller Mam & pap vertellen over jou verschijnt vanaf
september ook in een geheel nieuwe uitvoering als onderdeel
van de Vertel eens-serie.
‘Wat was een van de mooiste momenten tijdens de
zwangerschap? Was ik verlegen als kleuter? Welke dromen en
wensen hebben jullie voor mij?’
Mam & pap vertellen over jou is hét boek vol boeiende en
ontroerende vragen over de zwangerschap en de baby-,
peuter-, kleuter- en tienertijd van je kind. In de eerste
levensjaren van je kind gaan de ontwikkelingen razendsnel.
Zo snel, dat je je ze later vaak niet meer kunt herinneren.
In het boek leg je alle grote en kleine momenten van je kind
vast. Dit is echter geen 'gewoon' babyboek. In dit boek is ook
plaats gemaakt voor het kind zelf!
Het boek bevat:
-	vragen aan jullie als ouders, vanaf de zwangerschap tot
aan de tienerjaren;
- vragen aan je kind om samen in te vullen.
Door het invullen van het boek maak je een uniek en
persoonlijk boek voor en over je kind. Een boek dat je later,
gevuld met herinneringen en verhalen cadeau kunt geven.
• Na 17 uitverkochte edities nu een geheel herziene editie
• Nieuwe en eigentijdse vormgeving
• Bijzonder cadeau om als kind te krijgen
• Ideaal kraamgeschenk

€ 20,99 | verschijnt september 2020
Mam & pap vertellen over jou
Jeugdherinneringen voor altijd bewaard
Elma van Vliet
gebonden met stofomslag | 176 blz.
17,0 x 24,0 cm | isbn 978 90 00 37424 3
nur 450 lifestyle algemeen

www.elmavanvliet.nl |

ElmavanVliet |

@ElmavanVliet
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SPECTRUM ETEN & DRINKEN
CULINAIR

isbn 978 90 00 34320 1

isbn 978 90 00 36361 2

€ 14,99

€ 14,99
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Maak zelf de lekkerste gerechten uit de
Wereld vol Wonderen
KOOKBOEKEN VAN
POLLE >17.000 EXEMPLAREN VERKOCHT
Verrassend kookboek waarmee je een culinaire reis maakt
door de Efteling. Wereldse gerechten die door kinderen
eenvoudig zelf te maken zijn, met hier en daar wat hulp van
een volwassene.
In de wereld van de Efteling is op eet- en drinkgebied van
alles te beleven. Bij Fata Morgana kun je smullen van een
Turkse pizza en naast het Sprookjesbos staat een OudHollandse poffertjestent; bij de Pagode vind je noedels en bij
Droomvlucht kun je een fruitsmoothie drinken. De Herberg
van Raveleijn serveert gebraden kip met ovengroente en er
is pizza van Pinokkio. En zo zijn er nog veel meer culinaire
creaties, afkomstig uit of gebaseerd op de talloze attracties
van het beroemdste park van Nederland.
Met dit boek kun je thuis zelf aan de slag. Inclusief vegetari
sche gerechten, volop groente, en met lactose- en glutenvrije
gerechten of varianten, te herkennen aan een icoontje.
•	De Efteling is onbetwist het grootste en meest bekroonde
attractiepark van Nederland

OMSLAG IN ONTWIKKELING

•	Recepten uit verschillende windstreken en diverse keukens,
van kleine tot grote trek en van zoetigheden tot drankjes
• Aandacht voor gezonde(re) voeding
• Vriendelijk geprijsd en fraai vormgegeven

AUTEUR
De Efteling is al meer dan 67 jaar een organisatie vol wonderen.
Sinds de opening van het Sprookjesbos in 1952 verrast de Efteling
haar gasten steeds weer met nieuwe vormen van (verblijfs)recreatie.
Naast professionaliteit en creativiteit is gastgerichtheid een van de
pijlers waarop de Wereld van de Efteling rust. Het park behoort met
5,4 miljoen bezoekers in 2018 tot de top van Europese attractieparken.

paperback met flappen | 96 blz.
25,0 x 25,3 cm | isbn 978 90 00 37318 5
nur 440 eten en drinken algemeen

€ 14,99 | verschijnt september 2020
Het Efteling Familiekookboek
Maak zelf de lekkerste gerechten uit de Wereld
vol Wonderen
Efteling bv
www.efteling.com

OOK LEVERBAAR
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isbn 978 90 00 35965 3

€ 37,50
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Duurzaam en gewoon lekker eten

We weten dat het beter is voor het klimaat om minder of geen
vlees te eten. En we willen graag plezier blijven beleven aan
smaakvolle maaltijden. ‘Eco-chef-kok’ Tom Hunt laat zien hoe
eenvoudig het is om heerlijk én duurzaam te eten.
Toms missie is om duurzaam te eten, zonder daarvoor plezier,
smaak of voedzaamheid op te offeren. Hij vertelt hoe we
allemaal onderdeel kunnen zijn van een heerlijk, bio-divers
voedselsysteem. Zonder extra kosten eet je gezonder en
smaakvoller met lokale en seizoensgebonden ingrediënten.
Aan de hand van wetenschappelijke onderzoeken onderbouwt
Tom zijn betoog op een heldere, toegankelijke en positieve
manier. Dan volgen zijn overheerlijke, veelal plantaardige,
recepten, van ontbijt tot salade en van gezinsmaaltijden tot
zoete lekkernijen. Inclusief tips voor de voorraadkast.
Een boek om volop van te genieten met familie en vrienden –
in de wetenschap dat je er ook goed mee doet.
•	Genieten van het leven en van lekker eten vinden we
belangrijk en dit boek biedt de oplossing voor beide
uitgangspunten
•	Uit onderzoek blijkt dat een plantaardig voedingspatroon
gelinkt kan worden aan lagere bloeddruk en cholesterol,
en een kleiner risico geeft op hart- en vaatziekten en
diabetes type 2
•	Het aantal mensen dat weinig tot geen vlees eet is stijgende
(Bron: het RIVM, het Landbouw Economisch Instituut,
Natuur en Milieu, het Voedingscentrum en Milieu Centraal)

AUTEUR
Tom Hunt is prijswinnend chef-kok, auteur, en voorvechter van
antivoedselverspilling. Zijn restaurant Poco in Bristol heeft diverse
prijzen gewonnen. Tom schrijft voor vele magazines en kranten en
is ervaren spreker en chef-kok op televisie (BBC News en Sky News)
en op events. Tom is ambassadeur van Action Against Hunger, Soil
Association, Slow Food International en The Fairtrade Foundation.
Zijn eerste boek was The Natural Cook (2014).
oorspronkelijke titel: Eating for pleasure, people and planet
gebonden | 240 blz. | 19,6 x 26,0 cm | isbn 978 90 00 37139 6
nur 444 vegetarische kookboeken

€ 35,00 | verschijnt juli 2020
Goed eten
Heerlijke recepten die goed zijn voor jou
en de wereld
Tom Hunt
tomsfeast |

@cheftomhunt |

cheftomhunt
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‘Het boek werd al “de ultieme samen
stelling” van tr aditionele gerechten uit
de Italia anse thuisk euken genoemd, en deze
elegante verzameling van 170 authentieke
recepten toont het diverse palet van het
land.’ The Independent

‘Met nieuwe, stijlvolle fotogr afie doet
De Zilveren Lepel - Classic het originele
boek eer a an.’ Publishers Weekly
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Dé nieuwe Italiaanse kookbijbel
OMSLAG IN ONTWIKKELING

Een luxueuze verzameling van de beste recepten uit
het wereldberoemde Italiaanse kookboek. Zeer fraai
vormgegeven en met volledig nieuwe fotografie.
Sinds de eerste uitgave in 1950 is Il Cucchiaio d’Argento (De
Zilveren Lepel) hét Italiaanse kookboek dat van generatie op
generatie wordt doorgegeven. In deze nieuwe, luxe uitgave zijn
de 170 allerbeste recepten verzameld, uit diverse regio’s van
Italië. Zorgvuldig samengesteld uit De Zilveren Lepel.
Deze nieuwe verzameling bevat prachtige foto’s van elk
gerecht. De dubbele leeslinten zorgen voor gebruiksgemak.
En de prachtige vormgeving en rijke uitvoering maken dat
dit het ideale cadeau is voor zowel de beginnende als de
gevorderde (thuis)kok.
Met recepten voor elke smaak en voor iedere gelegenheid is
De Zilveren Lepel - Classic het ultieme kookboek om te kunnen
genieten van de meest authentieke en overheerlijke Italiaanse
gerechten en een echte must-have voor de liefhebber van de
beroemde Italiaanse keuken.
• Luxe uitgave, prachtig cadeau
• Reeds 240.000 exemplaren verkocht van De Zilveren Lepel
• De Italiaanse keuken is wereldwijd het meest geliefd
•	Het aantal Italiaanse restaurants in Nederland is de

Kartonnen lepel (100 cm) om
op te hangen in uw etalage bij
afname van 10 exemplaren

afgelopen 5 jaar met 8 procent gestegen (bron: HorecaDNA)
• Geliefd bij bekende chef-koks en (culinaire) prominenten

AUTEUR

MARKETING
• Veel aandacht verwacht in landelijke en culinaire media
•	Socialmediacampagne gericht op liefhebbers van de

De Zilveren Lepel is al meer dan zestig jaar het
best verkochte kookboek in Italië. Alle recepten
zijn traditioneel, geworteld in de Italiaanse cultuur,
verzameld vanuit heel Italië en met de specialiteiten
uit elke regio. De recepten zijn zo herschreven dat het
buiten Italië ook begrijpelijk is, en de gerechten zijn dan
ook gemakkelijk te bereiden voor iedereen. De Zilveren
Lepel is dé kookboekenreeks over de Italiaanse keuken.

Italiaanse keuken
• Aandacht in media door culinaire prominenten

€ 49,99 | verschijnt augustus 2020

•	Winacties behoren tot de mogelijkheden

De Zilveren Lepel - Classic

oorspronkelijke titel: The Silver Spoon Classic | gebonden in linnenband
368 blz. | 20,5 x 27,0 cm | isbn 978 90 00 37331 4
nur 442 keuken per land en streek
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isbn 978 90 00 35914 1

isbn 978 90 00 35383 5

€ 15,00

€ 15,00
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Met wraps een gezonde draai aan je
maaltijd
Tortilla’s en wraps zijn graag geziene ingrediënten voor de
avondmaaltijd. Ze zijn gemakkelijk, snel en óók heerlijk als
lunchgerechtje of als borrelhap. In dit boek vind je circa
50 inspirerende en veelzijdige recepten voor elke dag en
voor iedere gelegenheid. Veel aandacht voor groente,
en met vegetarische variaties bij de recepten die dat niet
van zichzelf al zijn.
De kleurige groentetortilla’s van het Nederlandse merk
No Fairytales maken het je gemakkelijk om net wat
gezonder te eten. Ze bestaan deels uit groente, waardoor je
eenvoudiger aan je dagelijkse aanbevolen hoeveelheid komt.
•	Veel mensen zoeken naar gezonder, maar dan wel
gemakkelijk
•	Wraps en tortilla’s kun je op vele manieren toepassen
en zijn op ieder moment van de dag te gebruiken.
•	No Fairytales tortilla’s bestaan uit 45 procent groenten
en zijn 100 procent plantaardig
•	No Fairytales is verkrijgbaar in ongeveer 2.000
supermarkten in Nederland

AUTEUR
No Fairytales-oprichter Bernadette Kooijman: ‘Mijn doel is om
de groenteconsumptie van mensen te verbeteren door producten
lekkerder en aantrekkelijker te maken voor de consument.
Gezond eten moet weer een automatisme worden, niet iets waar
we al te lang bij stil moeten staan. Gezond eten kan lekker en leuk
zijn. Op deze manier zullen mensen automatisch minder suiker en
vet, en meer vezels gaan eten. Dit zal helpen om minder en ook
een stapje gezonder te gaan eten.’

€ 15,99 | verschijnt juli 2020
MARKETING
• On-pack advertising
•	Online inzet door No Fairytales, 11.000 volgers met
groot aandeel actieve leden
gebonden | 128 blz. | 15,5 x 20,0 cm
isbn 978 90 00 37387 1 | nur 440 eten en drinken algemeen
isbn 978 90 00 37388 8 | € 11,99

It’s a wrap!
50 recepten met groentetortilla's uit de keuken
van No Fairytales
No Fairytales
nofairytalesonline |

nofairytales
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Reacties van lezers:
‘Dit boek is zo verhelderend! De
schrijfster is geen voorstander
voor een of ander dieet, maar
weegt alle voors en tegens
tegen elkaar af waardoor je zelf
een persoonlijk leefstijlplan
kunt maken.’
Carolien
‘Compleet en praktisch boek,
fijn dat het wetenschappelijk
onderbouwd is. Wendy heeft
een prettige schrijfstijl en het
is niet belerend/betuttelend
geschreven. Ook lekkere
(plantaardige) recepten.
Kortom: aanrader.’
Chriska
‘Met een vitaal lichaam en een
heldere geest leef je zoveel
lekkerder. Food Body Mind
vertelt je hoe je dat doet. Helder
geschreven, leest als een trein,
goed onderbouwd en boordevol
praktische oefeningen, tips
en gerechten om van de
watertanden.’
Martine

AUTEUR
Wendy Walrabensteins directiefunctie bij een internationale bank
was boeiend, maar onderzoek over voeding en leefstijl vond ze nog
veel interessanter. Ze zette resoluut een punt achter haar carrière van
vijftien jaar, begon met een opleiding Voeding & Diëtetiek en ging in de
leer bij de wereldberoemde specialisten Campbell en Esselstyn. De
passie voor een plantaardig voedingspatroon was hiermee geboren.
Op dit moment promoveert ze aan het Amsterdam UMC en werkt zij
als onderzoeker bij Reade, centrum voor reumatologie en revalidatie.

© Joshua Rood
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Je hebt maar één leven en één lichaam

Onderzoeker Wendy Walrabenstein heeft met dit boek een
missie: ze wil mensen helpen aan een nieuwe, gezonde
leefstijl. Om langer te leven, en om fysiek en mentaal gezond
te zijn is een ontstekingsremmende leefstijl van belang.
Wendy baseert zich op wetenschappelijke onderzoeken en
geeft praktische handvatten om zelf mee aan de slag te
gaan. Wendy legt uit waarom inflammatie je lichaam sneller
veroudert en hoe je dit kunt tegengaan.
De prettige bijwerking is dat je direct energieker, slanker
en mentaal sterker wordt.
In Food Body Mind leer je welke basisingrediënten je in
de kast moet hebben staan, krijg je concreet advies over
supplementen en wordt helder uitgelegd welke voeding goed
en welke slecht voor je is. Je krijgt beweegadvies van iemand
die net als jij niet altijd zin heeft, waardoor alles haalbaar
blijft. En waar het vooral om draait: de balans. Geen gezweef
over mindfulness, maar to-the-point uitleg over waarom het
werkt en praktische adviezen om vandaag nog te beginnen
met mediteren. Met daarnaast de heerlijke (vegetarische)
recepten en een 21 dagen-inspiratieprogramma om een
goede start te maken voor een leven in balans.
•	Wendy heeft o.a. Jan Heemskerk geholpen 23 kilo af te vallen
•	Met een voorwoord van Dirkjan van Schaardenburg,
hoogleraar Reumatologie
•	Wendy studeerde cum laude af aan de HvA en is nu bezig
met een promotie aan het Amsterdam UMC
•	Haar promotieonderzoek richt zich op de link tussen
reuma, artrose en een gezondere lifestyle
• Wendy is de diëtiste van Libelle TV

MARKETING
•	Wendy is dit najaar te zien in het programma
Dokters van Morgen
•	Ze is een graag geziene gast bij tv-programma’s
(o.a. RTL Late Night) en op Radio 1 en 2
•	Wendy is beschikbaar voor lezingen, interviews en
presentaties
paperback met flappen | 304 blz. | 17,0 x 24,0 cm
isbn 978 90 00 37370 3 | nur 860 gezondheid algemeen
isbn 978 90 00 37371 0 | € 12,99

€ 20,99 | verschijnt september 2020
Food Body Mind
Rem inflammatie, blijf langer gezond en
ontwikkel je eigen leefstijl
Wendy Walrabenstein
www.walrabenstein.nl |
foodbodymind01 |

@walrabenstein
walrabenstein

Wendy Walrabenstein
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WAAROM EIWITTEN?
•	Een eetpatroon met relatief veel eiwit helpt
om op gewicht te blijven. Dat komt doordat eiwit
goed verzadigt.
•	Na een intensieve inspanning moet je voldoende
eiwit binnenkrijgen voor spiergroei en het
herstellen van je spieren.
•	Bij het afvallen beperkt voldoende eiwit eten het
verlies aan spierweefsel.

isbn 978 90 00 35335 4

isbn 978 90 00 36726 9

€ 22,99

€ 22,99

•	Eiwitrijke voeding, in combinatie met veel groente en
fruit en weinig verzadigd vet, lijkt de bloeddruk iets
te kunnen verlagen.
• Eiwit helpt het spierweefsel in stand te houden.
•	Eiwit verzadigt meer dan koolhydraten en vetten
waardoor je minder eet.
•	Er is zelfs onderzoek waaruit blijkt dat eiwitrijke
voeding het risico op botontkalking verkleint.

27
Fit met eiwit, de belangrijkste
gezondheidstrend van 2020!

Wat moet je eten als je wilt afvallen? Eiwitten.
Wat moet je eten om je spieren te laten groeien? Eiwitten.
Waar moet je op letten als je vooral plantaardig eet? Eiwitten.
Foodie en fitgirl Hannah Vreugdenhil, bekend van Personal
Body Plan - the recipe guide, combineert het noodzakelijke met
het smakelijke en presenteert in High protein 56 heerlijke en
voedzame gerechten waarin minimaal 25 procent eiwit zit.
Voor wie lekker wil eten en tegelijkertijd goed voor zichzelf
wil zorgen.
• Hannah wordt online gevolgd door meer dan 30.000 fans
• Een doorgewinterde lekkerbek mét sixpack
• Voor alleseters, vegetariërs en vegans
• Met voedingswaarden bij elk gerecht
• Voor mannen én vrouwen!

AUTEUR
Hannah Vreugdenhil is oprichter van Empower You, een
coachingsprogramma om mensen te helpen hun doelen te realiseren.
Ook richtte ze met Tom Barten de gezonde maaltijdenservice
DoorMeal op en is ze co-auteur van het populaire Personal Body Plan
- the recipe guide. Als ze niet aan het koken of eten is, staat ze in de
sportschool of wandelt ze met haar honden.

paperback | 160 blz. | 18,5 x 23,0 cm
isbn 978 90 00 37335 2 | nur 440 eten en drinken algemeen
isbn 978 90 00 37431 1 | € 11,99

€ 15,99 | reeds verschenen
High protein
56 recepten met minimaal 25% eiwit
Hannah Vreugdenhil
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‘Ik begin te begrijpen wie ik ben geweest en wie ik nu ben
geworden. Ik overzie nu alles. Alle verhaallijnen die zo los leken,
zo haastig geschetst, ze vormen nu samen een schilderij.
De kleuren en vormen van alles wat er op mijn pad kwam,
wat het achterliet, hoe alles mengde tot één beeld. Ik zie de
afgelegde weg en waar ik nu sta. Die aanblik ontroert me; dit
heb ik ervan gemaakt. Dit is mijn leven geworden.’

Margot van Schayk (1974) groeide op in Nijmegen
en verhuisde langs tien windstreken voor haar
huidige woonplaats Weesp waar ze woont met haar
man en hun zoontje. Op haar 24ste studeerde zij af
als dramaturg aan de Universiteit van Utrecht en
schreef kort daarna Hallo Medemens! De geschiedenis
van Het Werkteater. Zij was programmamaker
bij publieke omroepen, werkte jarenlang in het
creatieve hart van televisieproducent EndemolShine,
en werd innovatiemanager bij KRO-NCRV.

© Marloes Levi

AUTEUR
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Wat als de dood vanaf je puberteit met
je meereist?
Margot van Schayk is een sprankelende vrouw van midden
veertig. Ze heeft een geweldige baan in de media waar ze
iedereen kent en waar iedereen haar kent. Want Margot is niet
te missen. Haar lach vult ruimtes en haar energie trekt als
een magneet.
Maar eens in de zoveel jaar moet Margot een weg helemaal
alleen afgaan. De weg van het bestrijden van kanker. Eerst
als ze twaalf is, dan nog twee keer als volwassen vrouw. Het
leert haar leven voor het te laat is, altijd in volle vaart op de
linkerbaan van de snelweg van het leven.
Het leven van Margot vult zich in rap tempo met geliefden,
reizen, topbanen, gelach en levenslust. Maar dan, als ze
wonder boven wonder moeder is geworden, meldt de ziekte
zich weer. Misschien wel voor het laatst.
Margot schrijft in Ik val niet, ik dans over haar belevenissen
als danspartner van de dood. Een verhaal waarin het zware
licht wordt en het lichte zwaar. Maar boven alles een geweldig
mooi verhaal dat ontroert en wakker schudt.
• Voor de lezers van Leef! en Meisje met de negen pruiken
• Titel is ontleend aan een dichtregel van Toon Tellegen
• Moderne, literaire stem

MARKETING
•	Auteur heeft een groot en relevant eigen netwerk
• Veel media-aandacht verwacht
•	Auteur is onder voorbehoud beschikbaar voor interviews
en mediaoptredens
•	Onder voorbehoud beschikbaar voor
boekhandelsbezoeken en lezingen
paperback | 184 blz. | 14,0 x 21,5 cm
isbn 978 90 00 37418 2 | nur 320 literaire non-fictie
isbn 978 90 00 37432 8 | € 14,99

€ 20,99 | verschijnt september 2020
Ik val niet, ik dans
Leven voor het te laat is
Margot van Schayk
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‘Voor lezers die worstelen
met verlies, die openstaan
voor de mogelijkheid om te
communiceren met verloren
dierbaren, biedt dit boek troost
en de kracht om verder te gaan.’
Publishers Weekly
‘Jackson is onbetwist een van de
grootste mediums van onze tijd’
Goop
‘Dit briljante boek is een gids
voor en vertaler van de
mysterieuze spirituele taal
van het universum. Door middel
van een reeks ontroerende
persoonlijke verhalen leert
het ons hoe we de talloze
spirituele tekens in ons
leven kunnen onderscheiden
en begrijpen.’
Brian L. Weiss, M.D.,
auteur van Many Lives,
Many Masters

OOK LEVERBAAR

Laura Lynne Jackson studeerde in Oxford en
heeft jarenlang Engels gedoceerd. Ze is een
gecertificeerd medium en is verbonden aan
de Forever Family Foundation en Windbridge
Research Center, waar ze ingezet wordt om
mensen te helpen die iemand zijn verloren.

isbn 978 90 00 36607 1

isbn 978 90 00 35562 4

€ 18,99

€ 23,99

© Ollie Adegboye

AUTEUR
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Liefde vergaat nooit. Een boek vol hoop
en troost
De band die je hebt met je dierbaren verdwijnt niet na de
dood. Je houdt niet ineens op met van iemand houden of
aan iemand denken. En soms gebeurt er iets, droom je iets,
voel je iets waarvan je denkt: zou het? Ben ik gek of is dit
een teken? Zelfs de nuchterste mensen hebben weleens iets
meegemaakt dat ze niet konden plaatsen.
Laura Lynne Jackson is een van de bekendste mediums uit
de Verenigde Staten. In Tekens zijn overal laat ze ons door
middel van voorbeelden zien dat wat we vaak instinctief
voelen klopt. Ze vertelt verhalen van mensen die bizarre
ervaringen hebben meegemaakt, zoals een moeder die sinds
het overlijden van haar zoon overal herten tegenkomt; ze
wordt er zelfs midden op de snelweg door gestopt. Of de
vrouw die een dollarbiljet ontvangt met de naam van haar
overleden man, als teken dat het goed met hem gaat. En het
nummer van Elvis Presley dat Laura Lynne Jackson altijd op
de sterfdag van haar vader ergens onverwacht hoort.
Als je ervoor openstaat, dan heb je geen medium nodig om
je te vertellen wat je diep van binnen eigenlijk al weet.
Tekens zijn overal is een boek vol liefde, hoop en troost.
• Kippenvel bij elk verhaal
• New York Times-bestseller
• Uit het leven gegrepen voorbeelden
• Laura Lynne Jackson is een gecertificeerd medium
• Groot interview in o.a. Happinez

Laura Lynn
e Jackson
is te zien in
serie The Gde Netflixvan Gwyne oop Lap
th Paltrow

oorspronkelijke titel: Signs | paperback met flappen | 336 blz.
14,0 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 37179 2 | nur 728 spiritualiteit
isbn 978 90 00 37180 8 | € 12,99

€ 21,99 | verschijnt juni 2020
Tekens zijn overal
Leer de boodschappen van het universum zien
en begrijpen
Laura Lynne Jackson
www.lauralynnejackson.com

FLUO OMSLAG

Ze werkte samen met Justin Bieber en Khalid,
was headliner op Glastonbury en Coachella
en zat in de campagne van Calvin Klein.
Op Lowlands barstte de Alpha-tent tijdens haar
show uit z’n voegen. En dit jaar schreef Billie
Eilish geschiedenis door vijf, waaronder de vier
belangrijkste, Grammy Awards te winnen.

OOK LEVERBAAR

AUTEUR
Adrian Besley is een freelanceschrijver
en werkte als copywriter voor de BBC.
Hij schreef meerdere muziekbiografieën,
waaronder de bestseller BTS: Icons of KPop
en 5 Seconds of Summer Confidential.

isbn 978 90 00 37016 0

€ 20,99
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‘De popsensatie van 2019.’
NRC Handelsblad
Met een nummer één album in meerdere landen,

hits en fans ontdekken een jonge en onverschrokken

meer dan 30 miljoen volgers op Instagram en een

electropop-kunstenaar die iets te zeggen heeft over

uitverkochte tournee is Billie Eilish een fenomeen.

onafhankelijkheid, veganisme, geestelijke gezondheid,

Haar album When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

lichaamsbeeld, liefde en volwassen worden.

werd in de eerste week al 194 miljoen keer gestreamd
en met 720 miljoen views op YouTube kent iedereen de

Billie Eilish, de biografie is hét verhaal achter de hits en

hit ‘Bad Guy’. Billie Eilish is in no-time uitgegroeid tot

beschrijft wat Billie Eilish tot de meest buitengewone

een icoon, en dat nog vóór haar achttiende verjaardag.

wereldster en dé popsensatie van nu maakt.

In deze biografie volg je haar reis van zingen in haar
slaapkamer tot optredens in uitverkochte arena’s en op

Een absolute must-have, niet alleen voor fans van

festivalweides over de hele wereld.

Billie Eilish in het bijzonder, maar ook voor
muziekliefhebbers in het algemeen.

Billie groeide op in een hecht gezin en ze was een
veelbelovend danseres totdat ze letterlijk van de ene
op de andere dag een muzikaal succes werd:

•	Haar concert in Nederland was binnen drie minuten
uitverkocht

in 2015 uploadde Billie het nummer ‘Ocean Eyes’ op

• De eerste Nederlandstalige biografie

SoundCloud voor haar dansleraar. Binnen 24 uur ging

• Inclusief fotokatern

de track viral. Maar Billie Eilish is geen one-hit wonder;

•	Billie Eilish verzorgt de titelsong van de 25e James

samen met haar broer Finneas produceert ze grote

Bond-film

MARKETING
•	Veel media-aandacht verwacht in landelijke en
muziekmedia
•	Het boek verschijnt voor haar concert op 13 juli
in de Ziggo Dome met ca. 15.000 fans
•	Uitgebreide socialmediacampagne, met focus
op doelgroep
• Winacties i.s.m. radiostations

€ 15,99 | verschijnt juli 2020
Billie Eilish
De biografie
Adrian Besley

oorspronkelijke titel: Billie Eilish | vertaling: [naam]
paperback | 240 blz. | 14,0 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 37383 3
isbn isbn 978 90 00 37384 0 | € 9,99
nur 661 biografieën van musici |
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‘Igone betekent
niet voor niets
wederopstanding’

35

SPECTRUM LIFESTYLE
LIFESTYLE & CADEAU

MARKETING
• Veel media-aandacht verwacht
•	Igone is beschikbaar voor
interviews, boekhandels
bezoeken en mediaoptredens
•	Groot eigen netwerk met
BN’ers en influencers
• Feestelijke boeklancering
•	Aanzienlijke socialmedia
campagne

36

AUTEUR
Marcel Langedijk (1972) is journalist. Hij doet interviews voor
tijdschriften als LINDA. en Margriet, schrijft columns en hij maakt
boeken. Zo schreef hij onder andere de spraakmakende bestseller
Gordon, biografie van een entertainer (2018), opvoedboek The Dad
(2017) en Gelukkig hebben we de foto's nog (2017), een boek over de
euthanasie van zijn broer, dat internationale ophef veroorzaakte en
inmiddels vertaald is in het Koreaans. Dit voorjaar verschijnt van
zijn hand Najib, de biografie van cabaretier Najib Amhali.

© Rahi Rezvani
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Het openhartige en eerlijke verhaal van
de enige Nederlandse soliste ter wereld
Op vierjarige leeftijd wordt Igone de Jongh betoverd door de
balletvoorstelling The Sleeping Beauty op videoband. Vanaf
dat moment weet ze: ik wil naar de balletschool. Naar de top.
Dansen wordt haar leven en allesomvattende passie. Maar om
de top te bereiken, is passie niet genoeg. Het gaat om keihard
werken en heel veel offers brengen. Zo sprookjesachtig als
de wereld van het klassieke ballet op het toneel is, achter de
schermen is het een wereld vol bloed, zweet en blaren.
Maar het lukt De Jongh: ze weet de absolute wereldtop te
behalen als soliste van Het Nationale Ballet.
Als Igone in korte tijd haar moeder verliest en zelf moeder
wordt van zoon Hugo, is ze genoodzaakt alle emoties aan de
kant te schuiven om te kunnen blijven presteren. Ook tijdens de
turbulente periode met haar scheiding van collega-balletdanser
Mathieu blijft ze doorgaan. De dalen worden gelukkig afge
wisseld met hoogtepunten, door bezoeken van prinses Beatrix
aan haar voorstellingen, doordat ze de muze wordt van groot
meester Hans van Maanen en wanneer ze geluk in de liefde
vindt bij inmiddels haar echtgenoot, Thijs Römer.
Dansen is haar leven maar soms is het tijd om te stoppen.
Na 24 jaar besluit Igone Het Nationale Ballet, haar veilige
thuishaven, te verlaten. Maar wie ben jij als dat wat jouw leven
altijd heeft bepaald, wegvalt? Hoe vind je jezelf opnieuw uit?
Igone is het verhaal van een absolute ster, een Nederlandse
ballerina die de wereldtop bereikt. Maar ook van een vrouw
die probeert alle ballen hoog te houden en een goede moeder,
vriendin en echtgenote wil zijn die haar eigen koers vaart.
Igone vertelt openhartig over haar bijzondere en turbulente
leven, de wondere wereld van klassiek ballet en de kracht die
je kunt putten uit je moeilijkste momenten.
•	Een kijkje achter de schermen van de ontoegankelijke
en ontastbare wereld van ballet

BACKCARD IN ONTWIKKELING

•	Bij het grote publiek bekend als jurylid van het
programma Dance Dance Dance
•	Igone blijft dansen; in juni organiseert zij een gala
in Carré

paperback met flappen | 256 blz. | 14,0 x 21,5 cm
isbn 978 90 00 37026 9 | nur 320 literaire non-fictie algemeen
isbn 978 90 00 37415 1 | € 12,99

€ 20,99 | verschijnt september 2020
Igone
De biografie
Marcel Langedijk
Backcard met 6 exemplaren
isbn 978 90 00 37225 6
€ 125,94

Igone-de-Jongh
igonedejongh
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Valencia
Porto
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Porto en Valencia, twee nieuwe populaire
steden in de serie Capitool Top 10
De succesvolle serie Capitool Top 10 breidt verder uit met
twee topbestemmingen. De Top 10-reisgidsen nemen je
aan de hand van top 10-lijsten mee naar het beste van alles
wat er te doen en te zien is in Porto en Valencia. Van tips
en praktische informatie tot enkele makkelijk te volgen
voorbeeldroutes, ondersteund door schitterende foto’s en
een handige uitneembare kaart.

Porto
De tweede stad van Portugal heeft alle ingrediënten voor
een fantastische stedentrip en bruist van de energie. De
port, een prachtige historische binnenstad, indrukwekkende
streetart, een heerlijke Portugese keuken, prachtige gouden
kerken en de stranden zijn een paar hoogtepunten van deze
sprookjesachtige bestemming.

Valencia
Deze veelzijdige stad heeft voor ieder wat wils. De prachtige
historische bezienswaardigheden, hippe restaurants,
stijlvolle winkels, mooie stranden en de zon hebben al vele
reizigers naar deze Spaanse stad getrokken.
•	Populaire bestemmingen, Valencia al jaren de nummer 1
stedentripbestemming
• Met Capitool Top 10 vind je meteen de leukste plekken
• Inclusief een handige, stevige, uitneembare kaart
• Verrassende wandelingen en reisroutes
• Compact formaat, ideaal om mee te nemen

Valencia: in 2018 door meer dan 175.000 Belgen
en Nederlanders bezocht*
Porto (inclusief het noorden): in 2018 door meer
dan 135.000 Belgen en Nederlanders bezocht**
* Verkeersbureau
** 	Instituto Nacional de Estatistica Statistics
Portugal
www.capitool.nl |

capitoolreisgidsen

€ 13,99 | verschijnt juli 2020

€ 13,99 | verschijnt augustus 2020

Capitool Top 10 Porto

Capitool Top 10 Valencia

Capitool

Capitool

oorspronkelijke titel: Top Ten Porto | paperback met flappen
128 blz. | 10,0 x 19,0 cm | isbn 978 90 00 37405 2
nur 512 reisgidsen Europa

oorspronkelijke titel: Top Ten Valencia | paperback met flappen
128 blz. | 10,0 x 19,0 cm | isbn 978 90 00 37404 5
nur 512 reisgidsen Europa
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INSPIREER / PL AN / ONTDEK / BELEEF

JOUW
MOOISTE REIS
BEGINT HIER
A0/A2 posters
Blow ups

INSPIRE ER / PL AN / ONTDE
K / BELEEF

Wobblers

JOUW
MOOISTE REIS
BEGINT HIER
DE C APITO OL R E ISG IDSEN
NU IN EEN FR IS EN NIEUW
DESIG

N

W W W.C APITOOL.N L

Speelkaarten
Schapstroken
INSPIREER / PL AN / ONTDEK / BELEEF

JOUW
MOOISTE REIS
BEGINT HIER
W W W.C APITOOL.NL

INSPIREER / PL AN / ONTDEK / BELEEF

W W W.C APITOOL.NL

JOUW
MOOISTE REIS
BEGINT HIER

EAN 8713791062110 | Set van 10 exemplaren

TUSSEN APRIL EN AUGUS TUS V ERSCHIJNEN:
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Capitool Vietnam
isbn 978 90 00 37369 7
€ 27,99

Capitool Griekenland
isbn 978 90 00 37394 9
€ 27,99

Capitool Sri Lanka
isbn 978 90 00 37395 6
€ 27,99

Capitool Napels
isbn 978 90 00 37172 3
€ 27,99

Capitool Duitsland
isbn 978 90 00 36901 0
€ 38,99

Capitool Madrid
isbn 978 90 00 37044 3
€ 27,99

Capitool Noord-Spanje
isbn 978 90 00 37393 2
€ 27,99

Capitool Marokko
isbn 978 90 00 36917 1
€ 27,99

Juni/juli

Actie met speelkaarten:

• Start zomercampagne: bij aankoop van een grote gids een pak speelkaarten* cadeau
• POS-materiaal in de boekhandel: wobblers en schapstroken
• Etalagepakket voor de boekhandel: A2-poster en blow-up
• Onlinecampagne via social media: Facebook en Instagram
• Advertentiecampagne printmedia in geselecteerde (reis)magazines en landelijke
dagbladen
• Onlineadvertisingcampagne, banners, displayadvertising en SEO- & SEAoptimalisatie

Bij aankoop van een
grote Capitool reisgids
in de maanden juni/juli
ontvangt uw klant een pakje
speelkaarten. Deze kunt u
per 10 exemplaren bestellen.

* Vraag uw vertegenwoordiger naar de voorwaarden

Let op: OP=OP!

PRISMA
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BACK TO SCHOOL:

PRISMA WOORDENBOEKEN,
FRISSE EVERSELLERS
Ook in 2020 zijn de Prisma's de hoogst gewaardeerde en meest verkochte woordenboeken van Nederland: actueel,
betrouwbaar, compleet, helder én scherp geprijsd. Scholieren vallen vooral voor de hippe FLUO versie, docenten en
ouders zien liever de degelijke reguliere*.

Online richten we ons tot de scholieren én volwassenen, met een heldere en kleurrijke campagne op Facebook,
Instagram en Google. Deze stemmen we regionaal af op de periodes waarin de woordenboeken het meest worden
aangeschaft: in de weken voordat de scholen weer beginnen. Voor in de winkel bieden we u grote, goed herkenbare
posters en gevulde displays.

*

Inhoudelijk zijn de edities gelijk.
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Titel
Nederlands
Nederlands Belgische editie
Nederlands – Duits
Duits – Nederlands
Nederlands – Engels
Engels – Nederlands
Nederlands – Frans
Frans – Nederlands
Nederlands – Spaans
Spaans – Nederlands
Nederlands – Italiaans
Italiaans – Nederlands

ISBN
978 90 00 35852 6
978 90 00 35853 3
978 90 00 35854 0
978 90 00 35855 7
978 90 00 35856 4
978 90 00 35857 1
978 90 00 35858 8
978 90 00 35859 5
978 90 00 35860 1
978 90 00 35861 8
978 90 00 35652 2
978 90 00 35651 5

Prijs
€ 9,99
€ 9,99
€ 10,50
€ 10,50
€ 10,50
€ 10,50
€ 10,50
€ 10,50
€ 15,99
€ 15,99
€ 15,99
€ 15,99

Nederlands – Fries/
Fries Nederlands

978 90 00 35237 1 € 15,99

Grieks – Nederlands
Latijn – Nederlands

978 90 00 35290 6 € 30,99
978 90 00 35289 0 € 30,99

Nederlands FLUO
Nederlands Belgische editie FLUO
Nederlands – Duits FLUO
Duits – Nederlands FLUO
Nederlands – Engels FLUO
Engels – Nederlands FLUO
Nederlands – Frans FLUO
Frans – Nederlands FLUO

978 90 00 36308 7
978 90 00 36309 4
978 90 00 36306 3
978 90 00 36307 0
978 90 00 36310 0
978 90 00 36311 7
978 90 00 36312 4
978 90 00 36313 1

Plano display 2 x 4 vaks Prisma

8713791054610

€ 9,99
€ 9,99
€ 10,50
€ 10,50
€ 10,50
€ 10,50
€ 10,50
€ 10,50

De campagne:
• Samenwerkingen met relevante mediapartners
•	Herkenbaar point of sale-materiaal
o Grote gevulde displays
o Posters
•	Opvallende online campagne per regio ingezet
o Gericht op ouders en docenten: Facebook,
		 Instagram en Google Adwords
o	Gericht op jonge scholieren: Instagram en
Google Adwords

ZOMERVAKANTIE NOORD
ZOMERVAKANTIE ZUID
ZOMERVAKANTIE MIDDEN

4 JUL 2020
11 JUL 2020
18 JUL 2020

16 AUG 2020
23 AUG 2020
30 AUG 2020

WEEK 28 T/M 33
WEEK 29 T/M 34
WEEK 30 T/M 35

SHOPPEN WEEK 31/32
SHOPPEN WEEK 32/33
SHOPPEN WEEK 33/34

