Samenwerkingsmogelijkheden met terreinbeheerders en natuurorganisaties
Duinflora (incl. zoute overgangen) staat in het boek Bloeiende duinen
centraal, portretten van aansprekende soorten en onderzoeken komen aan
bod, inclusief meer diepgaande stukken over kustontstaan, kustbeheer en
veel over herstelprojecten/klimaatverandering etc.
Inhoud (met als hoofdrubrieken: thema’s, gebieden en soorten), medewerkers
en partners staan kort vermeld op de site www.bloeiendeduinen.nl, een
platform voor de realisatie en (crowd)funding. Het boek is zomer 2018 op zijn
snelst gereed, maar waarschijnlijker is voorjaar 2019. Het heeft een
populaire, objectieve toon, vergelijkbaar met onze prijswinnende uitgave Niet
zonder elkaar - bloemen en insecten (Jan Wolkersprijs 2015).
Het boek is bestemd voor de hele Nederlandse markt die we bedienen via
boekhandel en diverse webshops zoals bolcom. Daarnaast is een belangrijk
kanaal dat van de partners zelf (voorintekening, ledenaanbiedingen,
bezoekerscentra etc)
Samenwerking kan langs drie lijnen:
• inhoud
• partnerschap
• marketing en verkoop
Inhoud
We volgen in het boek de indeling in Natura 2000 gebieden en gaan van zuid
naar noord. We beschikken graag over de input van medewerkers van
terreinbeherende instanties, hetzij als co-auteur, hetzij als meelezer. Ook
expertise t.a.v. in het boek opgenomen thema’s en bereidheid om mee te
lezen is zeer welkom. Uiteraard werken we samen met diverse kustkenners
en is er een begeleidingscommissie.
Suggesties voor op te nemen duin(kust)herstelprojecten die in dit boek ter
sprake kunnen komen als er aanvullende financiering kan worden gevonden
zijn zeer welkom.
In aanvulling van de op de website vermelde inhoud is een uitgewerkte (en
actuele) versie beschikbaar op verzoek.
Voor alle natuurgebieden geldt dat we extra onderzoeken of belangrijke
documentatie een ruimere plaats kunnen geven bij aanvullende financiering.
Een aardige extra voor een terreinbeheerder kan zijn de ontwikkeling van
(ook in boek vermelde) hotspots van plekken waar bijzondere (maar niet
bedreigde) soorten ook echt te zien en te vinden zijn (via app/website). Zie
overzichtskaart van hotspots in ontwikkeling:
http://duinenenmensen.nl/hotspots-bloeiende-duinen-overzichtskaart/
Partnerschap

Terreinbeheerders en natuurorganisaties zijn welkom om ook partner bij dit
boek te worden, net als FLORON, Duinbehoud en diverse
waterleidingbedrijven en terreinbeheerders met wie we in gesprek zijn.
Partners denken inhoudelijk en qua financiering mee en dragen in overleg bij
naar eigen vermogen. Voor de een is dat een marketing-inspanning, voor de
ander budget, en weer een ander vooral inhoud (bv. FLORON). Financiële en
organisatorische verantwoordelijkheid blijft bij Natuurmedia. Partners worden
in alle media-uitingen vermeld met naam en logo.
Marketing en verkoop
Mochten terreinbeheerders en natuurorganisaties willen participeren bij de
inhoud of als partner dan zijn er 3 mogelijkheden die kunnen worden
gecombineerd:
a. intekenen op een partij (bijv. 250 ex) vooraf met 50 procent korting voor
eigen relaties of eigen wederverkoop; een ledenkorting is mogelijk;
b. reclame: hele bladzijde of spread in boek met naar keuze zelf te leveren
pdf
c. promotie-inspanning: vermelden in digitale Nieuwsbrief (bijv. een keer per
half jaar tot uitkomen), stuk in blad vooraf e.d.
Graag bespreken we deze zaken aan tafel; bel Rolf Roos 0651792979
(hoofredacteur/uitgever) voor een afspraak of mail: info@duinenenmensen.nl

