
 
 
 
Amsterdam, september 2016 
 
 
Geachte boekverkoper, 
 
Op zaterdag 19 november a.s. verschijnt het achtste 
verhaal in de Harry Potter-serie van J.K. Rowling: de 
toneeltekst Harry Potter en het Vervloekte Kind 
Deel Een en Twee (in paperback editie). 
 
Op verzoek sturen wij een poster op A1 formaat toe en 
een verpakking met 100 Harry Potter-folders. Dit materiaal is gratis en te bestellen 
via Vivian Leandro, vleandro@deharmonie.nl 
 
Begin november zal er bij het CB een POS-pakket beschikbaar zijn, bestaande uit 
een plafondhanger, twee A1 posters, 200 boekenleggers en een vlaggenlijn. 
Separaat is een display te bestellen met ruimte voor 27 exemplaren, zie de 
afbeeldingen op de achterzijde. Posters op andere formaten worden op verzoek 
gemaakt en toegestuurd. 
 
Voor suggesties wat betreft het inrichten van een etalage, de aankleding van de 
winkel en activiteiten voor een Harry Potter-feest kunt u zoals in voorgaande jaren 
terecht op onze website, www.deharmonie.nl – Voor de boekhandel – Harry Potter. 
Hier kunt u ook een intekenlijst downloaden en printen. Voor de lanceringsactiviteiten 
gelden bepaalde richtlijnen; die zijn ook te vinden op de website, of worden u op 
verzoek per e-mail toegezonden. 
 
Alle activiteiten rond de lancering van Harry Potter en het Vervloekte Kind Deel Een 
en Twee worden op de website www.harrypotter.nl vermeld. U kunt de aankondiging 
of uitnodiging voor uw Harry Potter-feest mailen naar eerdergenoemd adres; wij 
zorgen er dan voor dat de tekst wordt opgenomen in het landelijk overzicht op de 
website.  
 
Boekhandels die iets bijzonders organiseren rond de lancering komen in aanmerking 
voor een financiële bijdrage van de uitgeverij. Hiervoor kunt u uw begroting per e-
mail bij De Harmonie indienen, elouis@deharmonie.nl, wij laten u dan weten wat de 
bijdrage wordt.  
 
Harry Potter en het Vervloekte Kind Deel Een en Twee is opgenomen in de 
najaarsaanbieding van De Harmonie.  
 
Voor bestellingen en bestelinformatie kunt u bij onze vertegenwoordigers terecht:  
Ef & Ef Media, Paul Impens & Ronald Rhebergen, 06 29108294/06 22424790, 
info@efenefmedia.nl 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Elsbeth Louis 
Uitgeverij De Harmonie, elouis@deharmonie.nl 
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Apart te bestellen display 
voor 27 exemplaren   Plafondhanger 
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Boekenleggers 
 
 
Vlaggenlijn 

Een POS-pakket bestaat uit: 
* 1 plafondhanger 
* 2 A1 posters 
* 200 boekenleggers 
* 1 vlaggenlijn 


