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Geachte heer / mevrouw,
Wellicht heeft u de naam Shopcast al ergens horen vallen of heeft u deze naam al op
websites naar voren zien komen. Misschien heeft u echter nog nooit van ons gehoord of
weet u niet wat Shopcast precies is.
Shopcast is een handelsnaam van Bronboek Software Development en is eind 2007 is
gestart met het maken en bedenken van digitale promotie en ondersteuning voor de
Christelijke boek- en muziekwinkels en uitgevers. Anno 2009 blijkt wel dat de rol van
onder andere internet steeds groter wordt. Ook (of misschien wel juist ) binnen ons
segment wordt de website als oriëntatie en (toekomstig) verkoopkanaal steeds
belangrijker.
Veel boekverkopers zien het belang van deze ontwikkelingen in en hebben een
webwinkel. Het maken, onderhouden en vullen van een goede webwinkel vergt echter
veel tijd, geld en expertise.
Hierin hopen wij met Shopcast u van dienst te kunnen zijn. Wij bieden in de vorm van
abonnementen digitale diensten aan, waarmee u onder andere uw website professionele
invulling kunt geven.Denk daarbij aan:








Afbeeldingen van boeken, CD/DVD's en cadeauartikelen in hoge kwaliteit
Flapteksten van een groot assortiment boeken
Luisterfragmenten van CD's (30 seconden tracks)
Zoekfunctionaliteit op CD track niveau
Filmtrailers van DVD's
Touch Screen luisterunit voor in de winkel (met volledige tracks)
Promotiefilms / -trailers voor LCD schermen in de winkel

Wilt u meer informatie over de beschikbare diensten, neem dan contact met ons op via
het contactformulier. U kunt ook geheel vrijblijvend een offerte aanvragen.
Met vriendelijke groet,
Shopcast
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>> Website Diensten

Jaarabonnement

1. Afbeeldingen in hoge kwaliteit

€ 150,- *

2. Luisterfragmenten (30 seconden) **

€ 500,- *

3. Filmtrailers

€ 125,-

4. Artikelteksten (flapteksten)

€ 150,-

5. Zoeken in songtitels

€ 100,€ 1025,- € 750,-

Website Bundel (Website diensten 1 t/m 5)

NB

De meeste Website Diensten werken op basis van XML communicatie met de Shopcast
Webserver. Wanneer u zelf geen expertise heeft om deze diensten op uw website te
integreren, kan Shopcast u hierbij ook van dienst zijn (maatwerk).

>> Winkel Diensten

Eenmalig

6. Afbeeldingen ter illustratie
(BB Basic, BB Professional e.a.)

Jaarabonnement
€ 150,- *

€ 400,-

7. LuisterUnit software **
8. Winkelprofiel als aanvulling op 7

€ 500,- *

maatwerk

9a. TouchSmart 23" LuisterUnit

€ 1.195,-

9b. TouchSmart 20" LuisterUnit

€ 875,-

9c. TouchSmart 12" LuisterUnit Laptop

€ 925,-

9d. ScanTouch Panel PC 15" incl. Scanner

€ 1350,€ 285,-

9e. Orbit Scanner (Omni-Directional)
10. Promotietrailers- / films op beeldscherm

maatwerk
€ 500,- € 250,-

Korting abonnement extra LuisterUnit (7)

*

Bij een combinatie van Website & Winkel krijgt u 50 % korting op het tweede abonnement
(bijv. combinaties nr. 1 & 6 en nr. 2 & 7).

**

Per geluisterd fragment wordt achteraf € 0,01 berekend voor Buma/Sterma licentie.

NB

Het gebruik van de LuisterUnit software (7) is niet per se gebonden aan de genoemde
hardware (9), hoewel deze hardware daar wel specifiek geschikt voor is. Voor andere
opties kunt u altijd contact opnemen met Shopcast.
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>> Shopcast Rekenvoorbeelden
NB

Onderstaande overzichten bevatten zowel de eenmalige kosten als de abonnementsprijzen en geven dus een totaalprijs voor het eerste jaar.

(Exclusief achteraf te betalen kosten voor Buma/Stemra bij de Luisterfragmenten,
€ 0,01 per beluisterd fragment.)

Voorbeeld 1

Type

Website Bundel (totaalpakket)
6. Afbeeldingen ter illustratie

Website
Winkel

Korting

1e jaar

2e jaar

50 %

750,75,-

750,75,-

825,68,75

825,68,75

1e jaar

2e jaar

150,75,500,400,250,875,285,-

150,75,500,-

Totaal
Per maand
Voorbeeld 2
1.
6.
2.
7.

Afbeeldingen in hoge kwaliteit
Afbeeldingen ter illustratie
Luisterfragmenten (30 seconden)
LuisterUnit software
(eenm.)
(abonn.)
9b. TouchSmart 20" LuisterUnit
9e. Orbit Scanner (Omni-Directional)

Korting
Website
Winkel
Website
Winkel
Winkel
Winkel
Winkel
Totaal
Per maand

50 %
50 %

2535,211,25

250,-

975,81,25

Voor vrijwel alle producten waarvan bij Shopcast een afbeelding beschikbaar is, kan ook een
afbeelding worden aangeboden welke geschikt is voor presentaties of drukwerk. Deze kunnen op
aanvraag worden verstrekt.
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