Kanal- og
brugerafstemning

Er I trætte af al det administrative besvær, der kan være ved at foretage en
brugerafstemning - så lad os hjælpe jer.
Hos FDA kan I få foretaget en brugerafstemning så let som en leg, og mulighederne er mange. Vi kan levere en brugerafstemning, der er skræddersyet
nøjagtig til jer - i fællesskab finder vi ud af, hvad jeres behov er og alt udføres
naturligvis til særdeles attraktive priser.

Hvad kan du få med FDA Brugerafstemning
•
•
•
•
•
•

Vi udarbejder gerne jeres stemmeseddel, følgebrev, m.m.
Vi printer gerne alt materialet til brugerafstemningen.
Vi pakker gerne jeres brugerafstemning, så de er klar til udsendelse.
Vi frankerer gerne alle kuverterne og leverer dem til Post Danmark.
Vi laver gerne en elektronisk udgave af stemmesedlen.
Ved valg af en elektronisk stemmeseddel leverer vi selvfølgelig også en
endelig rapport med valgresultaterne.

Mulighederne er mange
I vælger selv, hvad jeres arbejdsbyrde skal være, og det I ønsker, vi skal hjælpe med. Ønsker I selv at udforme stemmeseddel og følgebrev, kan I bruge os
til at brevflette, printe materialet og pakke det i kuverter.
Ønsker I hjælp til udformning og opsætning af jeres stemmeseddel og følgebrev, klarer vi naturligvis også det.
Skal brugerafstemningen være mere personlig, kan I vælge at få påtrykt logo
og/eller tekst på jeres kuverter. Og ønsker I at vedlægge en returkuvert til alle
stemmeberettigede, kan vi sørge for, at der bliver påtrykt et PP returposttryk
på kuverterne.
Ønsker I at undgå frimærkerne, frankerer vi meget gerne jeres kuverter og
leverer dem til Post Danmark.

Lad os tale om netop jeres løsning
Ønsker I en uforpligtigtende snak om jeres muligheder med FDA Brugerafstemning, kan I kontakte FDAs sekretariat på telefon 59 96 17 00 eller fda@fda.dk.

Priser for Brugerafstemning
Administrationsgebyr*
Pris pr. stemmeberettiget

kr.

5,00

Vi laver jeres stemmeseddel, følgebrev, m.m. - på timebasis

kr.

350,00

Vi printer jeres materiale* på A4 i sort/hvid - pr. print

kr.

1,50

Vi printer jeres materiale* på A4 i farve - pr. print

kr.

2,00

Vi pakker jeres materiale* i kuvert - pr. kuvert

kr.

1,50

Vi laver en elektronisk stemmeseddel og leverer en endelig rapport

kr.

5.700,00

* Dette er en obligatorisk ydelse og kan derfor ikke fravælges.

Tilvalgsydelser

* I vælger selv det, der skal printes - materialet kan være: stemmeseddel, følgebrev, reklamer fra udbydere, m.m.

Elektronisk stemmemodul
1-500 tilslutninger

kr.

1.750

501-1.000 tilslutninger

kr.

2.500

1.001-2.000 tilslutninger

kr.

3.750

2.001-3.000 tilslutninger

kr.

4.500

3.001-5.000 tilslutninger

kr.

5.750

5.001-10.000 tilslutninger

kr.

6.750

10.001-? tilslutninger

kr.

Aftales

Hvid C5 kuvert u/tryk

kr.

1,00

Hvid C4 kuvert u/tryk

kr.

1,50

Påtryk af eget logo og/eller tekst på forsiden af kuverter

kr.

1,00

Påtryk på returkuverter - Mulighed for PP returposttryk

kr.

1,00

Tilvalgsmaterialer

Tryk på kuverter - Leveres kun i kasse á 500 stk

Alle ovenstående priser er gældende for 2016 og er ekskl. moms, porto og forsendelse.
Portoudlæg er til Post Danmarks aktuelle priser.

