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Bronzen sponsor € 1000
• Uw bedrijfslogo achterop het boek.
• Uw bedrijfsnaam op de sponsorpagina in het boek met uw
website-adres.
• Uw logo op de banners tijdens de boekpresentatie.
• Uw logo op de website van het boek.
• U krijgt 10 gratis exemplaren van het boek.
• U krijgt zolang de voorraad strekt 10% korting op de verkoopprijs van het boek bij een bestelling van meer dan 25 stuks.

Zilveren sponsor € 3000
• Uw bedrijfslogo achterop het boek.
• Uw bedrijfsnaam op de sponsorpagina in het boek met uw
website adres.
• Uw logo op de banners tijdens de boekpresentatie.
• Uw logo op de website van het boek.
• Twee bladzijden (= 1 spread) met tekst en foto’s in het
boek over uw bedrijf (geen advertorial) in de opmaakstijl
van het boek, met uw logo in het hoofdstuk: Betrokken
bedrijven en organisaties, zie het voorbeeld.
• U krijgt 20 gratis exemplaren van het boek.
• U krijgt zolang de voorraad strekt 15% korting op de verkoopprijs van het boek bij een bestelling van meer dan 25 stuks.

Gouden sponsor € 5.000
• Uw bedrijfslogo (middelgroot) achterop het boek.
• Uw bedrijfsnaam op de sponsorpagina in het boek met uw
website adres.
• Uw logo op de banners tijdens de boekpresentatie.
• Uw logo op de website van het boek.
• vier bladzijden (= 2 spreads) met tekst en foto’s in het boek
over uw bedrijf (geen advertorial) in de opmaakstijl van het
boek, met uw logo in het hoofdstuk: Betrokken bedrijven en
organisaties. Zie het voorbeeld bij Zilveren sponsor.
• Op een door u aan te wijzen plaats en datum een presentatie van Chris Westra over de windenergie op zee met
ruimte voor Q&A.
• U krijgt 30 gratis exemplaren van het boek.
• U krijgt zolang de voorraad strekt 20% korting op de verkoopprijs van het boek bij een bestelling van meer dan 25 stuks.

INHOUD
Voorwoord
Inleiding
Hoofdstuk 1: Windenergie op zee in Nederland
• Waarom?, wat doet de overheid, kosten, acceptatie
Hoofdstuk 2: De ontwikkeling en bouw van een
windturbinepark
• Een beeldstrip met toelichtende tekst
Hoofdstuk 3: Mogelijkheden en grenzen
• Natuur en milieu, wind en golven, financiering…
Hoofdstuk 4: De techniek
• Over funderingen, turbines, transformatorstations, 
schepen, onderhoud
• Onderzoek, trends en ontwikkelingen
Hoofdstuk 5: BProjecten in Nederland
• Gerealiseerde en in ontwikkeling zijnde projecten
Hoofdstuk 6: Betrokken bedrijven en organisaties
(sponsors)
• Door het hele boek interviews met betrokken personen.

Diamanten sponsor € 10.000
• Uw bedrijfslogo groot achterop het boek.
• Uw bedrijfsnaam op de sponsorpagina met uw website adres.
• Uw logo prominent o/d banners tijdens de boekpresentatie.
• U krijgt de gelegenheid om een korte presentatie te geven
tijdens de boekpresentatie.
• Uw logo groot op de website van het boek.
• Twee dubbele bladzijden (2 spreads) met tekst, foto’s in
het boek over uw bedrijf (geen advertorial) in de opmaakstijl van het boek, met uw logo in het hoofdstuk: Betrokken
bedrijven en organisaties. Zie het voorbeeld bij Zilveren
Sponsor.
• Op een door u aan te wijzen plaats en datum twee presentaties van Chris Westra over de windenergie op zee met
ruimte voor Q&A.
• U krijgt 100 gratis exemplaren van het boek.
• U krijgt zolang de voorraad strekt 30% korting op de verkoopprijs van het boek bij een bestelling van meer dan 25 stuks.
• U bedrijf wordt genoemd in alle PR correspondentie rond
het boek.
• Op de website van het boek worden de spreads van uw
bedrijf gezet.
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