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VAIO Full High Defi nition notebooks
Performance, Mobility & Design

Sony presenteert de wereld van High Defi nition. Met een VAIO Full HD-notebook 
van Sony mag je gezien worden. Uitzonderlijk hoge prestaties, verpakt in stijlvol 
design. Vrijwel alle nieuwe modellen hebben Full HD-kwaliteit. Ideaal om 
andere Full HD-apparaten zoals foto- en videocamera’s op aan te sluiten.  Wie 
eenmaal High Defi nition heeft ervaren, kan niet meer terug. We zijn het aan 
onze stand verplicht om met steeds betere, steeds mooiere HD-producten te 
komen. En we kunnen ook niet anders, want High Defi nition zit in onze genen.

sony.nl/hdna
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’s Werelds eerste Full High Defi nition 
LCD-TV met Motionfl ow 200Hz 

Sony presenteert de wereld van High Defi nition. De BRAVIA Z4500 is de eerste 
televisie met Motionfl ow 200Hz. Met deze nieuwe techniek zie je maar liefst 
vier keer vloeiender beeld. Zelfs de meest spectaculaire actiebeelden zijn 
daardoor nog rustig voor je ogen. Met deze BRAVIA ga je volledig op in een 
actiefi lm of  sportwedstrijd. En tijdens het gamen op de Z4500 ga je helemaal 
op in het spel dat levensecht overkomt. Wie eenmaal High Defi nition heeft 
 ervaren, kan niet meer terug. We zijn het aan onze stand verplicht om met 
steeds betere, steeds mooiere HD-producten te komen. En we kunnen ook niet 
anders, want High Defi nition zit in onze genen.

sony.nl

KDL-40Z4500
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700

Robuuste digitale Full High Defi nition 
spiegelrefl excamera van Sony

Sony presenteert de wereld van High Defi nition. De 700 is een stevige, 
 robuuste digitale spiegelrefl excamera boordevol nieuwe techniek. Zoals de 
12.2 Megapixel CMOS-sensor en een 3 inch display op hoge resolutie. Haar-
scherpe beelden, snelle beeldregistratie en een ingebouwde beeldstabilisatie. 
En natuurlijk helemaal Full High Defi nition. Wie een maal High Defi nition heeft 
ervaren, kan niet meer terug. We zijn het aan onze stand verplicht om met 
steeds betere, steeds mooiere HD-producten te komen. En we kunnen ook 
niet anders, want High Defi nition zit in onze genen.

sony.nl/hdna

DSC-T77DSC-T77

Slank en stijlvol fotograferen 
in Full High Defi nition 

Sony presenteert de wereld van High Defi nition. Hoe mooi klein kan zijn 
 bewijst de  T77 Cyber-shot Full HD digitale fotocamera. Een typisch Sony-product: 
klein, elegant en technisch hoogbegaafd. Slechts 15 millimeter dun en verkrijg -
baar in vijf kleuren. Geen beeld ontgaat je dankzij het 3 inch LCD touch screen. 
Met maar liefst 10.1 megapixels en een Carl Zeiss vier keer  optische zoomlens 
schiet je de mooiste beelden en beleef je ze 5x scherper in Full HD. Wie 
 eenmaal High Defi nition heeft ervaren, kan niet meer terug. We zijn het aan 
onze stand  verplicht om met steeds betere, steeds mooiere HD-producten te 
 komen. En we kunnen ook niet anders, want High Defi nition zit in onze genen.

 sony.nl/hdna

BDP-S350

Full High Defi nition bioscoop 
in huis met Blu-ray

Sony presenteert de wereld van High Defi nition. Blu-ray is de opvolger van 
de DVD. Niet zo verwonderlijk, want met Blu-ray haal je het meeste uit je 
Full HD TV. Verwen jezelf met 5x scherpere fi lmbeelden en voel het geluid tot in 
het diepst van je vezels. De S350 Blu-ray Disc speler verandert elke kamer in 
een bioscoop. Wie eenmaal High Defi nition heeft ervaren, kan niet meer  terug. 
We zijn het aan onze stand verplicht om met steeds betere, steeds mooiere 
HD-producten te komen. En we kunnen ook niet anders, want High Defi nition 
zit in onze genen.

sony.nl/hdna

De kleinste Full High Defi nition 
camcorder ter wereld 

Sony presenteert de wereld van High Defi nition. Hoe krijg je zoveel vooruit-
strevende Full HD-techniek in zo’n kleine, galante camcorder? Sony heeft een 
naam hoog te houden als het gaat om verfi jning, techniek en design. Met de 
EISA Award winnaar TG3 zijn we daarin opnieuw geslaagd. De kleinste Full HD-
camcorder ter  wereld, in staat om grootse prestaties te leveren. Wie eenmaal 
High Defi nition heeft ervaren, kan niet meer terug. We zijn het aan onze stand 
verplicht om met steeds betere, steeds mooiere HD-producten te komen. 
En we kunnen ook niet anders, want High Defi nition zit in onze genen.

sony.nl/hdna

HDR-TG3

Gratis 19" BRAVIA LCD-TV

Gratis DVD brander

Gratis workshop
digitale fotografie

t.w.v.

€150,-

t.w.v.

€175,-

sony.nl/acties

Montblanc pen cadeau
bij aankoop van een Sony VAIO Professional notebook

Actieperiode 23 mrt t/m 31 mei 2009

sony.nl/acties
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Communicatie.
Sony promotie- en mediacampagnes
Voorjaar / zomer 2009

Sony wint maar liefst
4 Media Totaal Awards! 
zie achterzijde

Media Totaal Awards 2009; 
Sony in de prijzen

www.sonyproductinformatie.nl
Via deze site kunt u productafbeeldingen van nieuwe Sony  
producten en diverse logo’s downloaden.

Dealersite www.sony1.net
Op deze site vind u alle informatie over producten, prijzen en 
acties. Ook kunt u hier afbeeldingen van producten, co-op ads, 
banners en actietags downloaden en tevens orders plaatsen.

sonycoupon@sony.nl
Waardecoupons nabestellen kan dit jaar alleen rechtstreeks bij 
Sony (dus niet meer bij Racktime). Stuur hiervoor een email naar 
sonycoupon@sony.nl met daarin duidelijk uw naam, adres en 
het gewenste aantal coupons van een bepaalde actie.

sonypos@racktime.net
Het POS-materiaal kunt u eenvoudig nabestellen door uw  
aanvraag per email te sturen naar sonypos@racktime.net

Tijdens de uitreiking van de jaarlijkse Media Totaal Awards op 
3 april j.l. is Sony goed in de prijzen gevallen. Met maar liefst 
4 awards is Sony één van de grote winnaars. Deze awards 
geven de consument vertrouwen en zullen uw verkopen 
zeker ten goede komen.

Sony informatie / sites

Het nieuwe Product Informatie Boek (PIB)  
Voorjaar 2009 is nu verkrijgbaar!

Ons complete productassortiment met unique 
selling points, uitgebreide productspecificaties 
en uitleg van belangrijke features zijn in deze 
handzame catalogus terug te vinden.  
Een onmisbaar naslagwerk ter ondersteuning 
van uw verkoopgesprek!

Product Informatie Boek

Wellicht heeft uw Sony accountmanager/vertegenwoordiger u reeds van een nieuw 

exemplaar voorzien. Is dat niet het geval, maar ontvangt u er wel graag een?  

Neem dan contact op met uw Sony vertegenwoordiger. U kunt natuurlijk ook via het  

internet de gewenste productinformatie opzoeken: www.sonyproductinformatie.nl

EISA Awards 2008-2009

Tipa Awards 2008-2009

Sony 200: 
Best D-SLR entry-level 2008

Sony DPF-V9000-V7000: 
Best Photo Frame 2008

Sony in de Media
Natuurlijk zullen we veel acties op de winkelvloer ook  ondersteunen met mediacampagnes  
op de televisie en online en door middel van het continueren van de omvangrijke Full High 
Definition campagne in de magazines.

Sony BRAVIA
-  Advertentiecampagne in de Spits en de Telegraaf start op 16 april 2009 met  
Full Colour 1/1 pagina advertenties, gevolgd door IM advertenties in de maand april

-   Televisiecommercial, start op 14 april tijdens de kwartfinale van de Champions League 
om 21:30 uur op Ned 3, met een spectaculaire 60 seconden BRAVIA TV-commercial. 
Vanaf 16 april zal de 30 sec. versie worden uitgezonden met actie tag-on, waarin we 
de 19" LCD-TV actie zullen vermelden

-  Google Adwords campagne met de BRAVIA 19" LCD-TV actie 
- Bannercampagne op verschillende websites in de periode april - juni

Sony 
-  Dagblad campagne met Workshop-actie
- Online campagne met Workshop-actie
- Samenwerking met diverse fotobladen

Sony Handycam
-  Dagblad campagne met DVD-brander-actie
- Online campagne met DVD-brander-actie

Sony advertenties in tijdschriften
Sony gaat weer fors  
investeren in Full HD om 
uw winkelverkopen te 
stimuleren. Wij blijven de 
consument uitleggen wat 
High Definition is en welke 
uitmuntende beeld- en  
geluidskwaliteit HD geeft.

De simpelste manier om uw 
vakantiefilms en -foto’s te bewerken

VAIO Movie Story

Uitleg actie
De consument vult online via www.sony.nl/montblanc het 
registratieformulier in. Vervolgens ontvangt hij per e-mail een pdf van zijn 
voorlopige inschrijving. Deze print hij uit en stuurt dit samen met de originele 
kassabon en de originele streepjescode (uit de verpakking) naar het 
handlingsbureau. De Montblanc pen t.w.v. € 175,-  wordt dan naar hem 
opgestuurd.

Winkelmateriaal
-  Infosheet
- Pendisplay

Beschikbare communicatiemiddelen
- Actietags in twee formaten 
- Webbanners

Actieperiode
van 23 mrt t/m 31 mei 2009

Actiemodellen
 VGN-BZ12EN, VGN-BZ13XN, VGN-Z31MN/B, VGN-SR39VN/S, VGN-Z31WN/B, 
VGN-TT21WN/B, VGN-BZ11EN, VGN-BZ12VN, VGN-BZ12XN, VGN-SR29VN/S, 
VGN-SR29XN/S, VGN-TT11M/N, VGN-TT11XN/B, VGN-Z21MN/B, VGN-Z21XN/B

Uitleg
VAIO Movie Story en Adobe Photoshop Elements 6 is standaard 
geïnstalleerd op de Sony VAIO FW-, CS- en AW-series.

Winkelmateriaal
-  Infosheet
- Topkaart voor op VAIO

Beschikbare communicatiemiddelen
- Actietag 
- Webbanners

Actiemodellen
 VAIO FW-, CS- en AW-series

Montblanc pen cadeau
bij aankoop van een Sony VAIO Professional notebook

Sony HDR-XR520V
Beste HD-CAM 2009

Sony BDP-S5000ES
Beste Blu-ray player 2009

Sony VAIO P
Beste Computer-on-the-go 
2009

Sony BRAVIA Engine 3 
Beste Video Innovation 2009



t.w.v.

€350,-
of €150,- retour bij aankoop van een Sony Full High Definition 200Hz LCD-TV

GRATIS 19" BRAVIA LCD-TV

Sony acties
scherp in beeld

sony.nl/acties

€ 0.000,-

t.w.v.

€350,-

sony.nl/acties

 Mis geen enkele voetbalwedstrijd meer met deze tweede LCD-TV    De BRAVIA Z4500 
serie, ideaal voor het kijken van sportuitzendingen, actiefi lms en gamen  4x vloeiender 
beeld met Motionfl ow 200Hz  Sluit tot 3 HD producten aan via HDMI

GRATIS 
19" BRAVIA LCD-TV

of €150,- retour bij aankoop van een Sony Full High Defi nition 200Hz LCD-TV

Geldig op de Z4500 serie. Actieperiode van 16 apr t/m 14 jun 2009
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Actieperiode van 16 apr t/m 14 jun 2009

BRAVIA Motionfl ow 200Hz actie

Waardecoupon

unieke code

t.w.v.

€50,-

sony.nl/acties

bij aankoop van een Sony Blu-ray speler

Actiemodellen: BDP-S300, BDP-S350, BDP-S500, BDP-S550, BDP-ES5000
Actieperiode van 16 apr t/m 14 jun 2009

3 Blu-ray fi lms cadeau

 Geniet van High Defi nition beeld en geluid  5x scherper beeld en rijkere kleuren 
 Kristalhelder geluid  Huidige collectie DVD’s en CD’s ook af te spelen op deze 

Blu-ray speler

€ 0.000,-

9016 Blu-ray+3Films Actie Co-op Adv_O_05.indd   2 13-03-2009   11:13:56

t.w.v.

€50,-

sony.nl/acties

bij aankoop van een Sony Blu-ray Home Theatre Systeem

Actiemodellen: HTP-BD35SS, HTP-BD35SF,  BDV-FS350 en BDV-350IS
Actieperiode van 16 apr t/m 14 jun 2009

3 Blu-ray fi lms cadeau

 Blu-ray High Defi nition fi lms kijken èn luisteren  5x scherper beeld en rijkere kleuren 
 Kristalhelder geluid  Huidige collectie DVD’s en CD’s ook af te spelen op deze 

Blu-ray speler

€ 0.000,-

9016 Blu-ray+3Films Actie Co-op Adv_O_05.indd   1 13-03-2009   11:13:50

Waardecoupon

Actieperiode van 16 apr t/m 14 jun 2009

Blu-ray Bourne actie

unieke code

t.w.v.

€250,-

sony.nl/acties

 Geniet in stijl van High Defi nition beeld en geluid met de Blu-ray speler  Unieke 
aluminium frame speakers, slechts 19 mm breed, te integreren in je interieur door 
fl exibele plaatsing speakers  5.1 Speakerset 800 Watt output  S-Air draadloze 
achterspeakers  FM tuner

Actieperiode van 16 apr t/m 14 jun 2009

bij aankoop van een Sony BDV-IT1000 Blu-ray Home Theatre systeem

Gratis 10 Blu-ray fi lms 

€ 0.000,-

Actieperiode van 16 apr t/m 14 jun 2009

Blu-ray BDV-IT1000 actie

Waardecoupon

unieke code

Actieperiode van 15 mei t/m 15 jul 2009

Gratis DVD brander actie

Waardecoupon

unieke code

Actievoorwaarden

  Deze actie is alleen geldig voor aankopen en leveringen die gedaan zijn bij een in Nederland 
gevestigd verkooppunt.
  De 300 en 350 workshop-actie is alleen geldig wanneer de Sony D-SLR 300 of Sony D-SLR 350 is 
aangeschaft in de periode van 16 april t/m 14 juni 2009.

 Wij raden u aan zich zo snel mogelijk in te schrijven voor de  workshop - dit kan echter uiterlijk tot 30 juni 2009. 
    De 300 en 350 workshops vinden plaats vanaf mei 2009. Voor meer informatie over actuele data, tijden en 
locaties zie www.sony.nl/alphaworkshop.

  De gratis workshop is geldig voor één persoon. Indien u met twee personen wilt deelnemen aan de workshop 
wordt er € 150,- in rekening gebracht. U dient dit tijdig te melden bij het handlingbureau via telefoonnummer:
0900-28 72 768 (€ 0,20 p/min).

   Inschrijving voor een workshop kan alleen d.m.v. online registratie via www.sony.nl/alphaworkshop. Hierbij moet u 
eerst de unieke couponcode invullen, die u bij aankoop van de camera heeft ontvangen van uw winkelverkoper. 
Zonder deze waardecoupon met unieke code kunt u zich helaas niet registreren.
   Na online inschrijving, waarbij u de gewenste datum en plaats kenbaar maakt, ontvangt u per e-mail een 
bevestiging van uw voorlopige inschrijving. Print deze uit en stuur deze samen met de originele kassabon, 
de originele waardecoupon en de originele streepjescode van de verpakking naar:
Focus Academie  Workshop, Postbus 40095, 6203 ET Maastricht.

    Uw inschrijving voor de door u gekozen datum en plaats van de workshop is pas defi nitief wanneer u, na insturen 
van de gevraagde gegevens, een bevestiging per e-mail ontvangt namens Sony.
    Print de bevestigings e-mail uit en neem deze mee naar de workshoplocatie. Wanneer u niet bekend bent op de 
betreffende datum bij de workshoplocatie en u kunt geen bewijs tonen van uw bevestiging van uw inschrijving, 
kunnen wij u helaas niet laten deelnemen aan de workshop.
    Uitsluitend volledige inzendingen (print van online inschrijving, orginele kassabon, originele waardecoupon en 
originele streepjescode) zullen in behandeling genomen worden. Deze dienen minimaal één week voor de 
voorkeursdatum in bezit van het handlingbureau te zijn. Te late, onvolledige, beschadigde of anderszins incorrecte 
aanmeldingen en aankoopbewijzen zullen niet door het handlingbureau in behandeling worden genomen.
  U dient de originele kassabon en streepjescode toe te sturen. Sony raadt u aan om van alle documenten die 
u opstuurt, een kopie te maken.
    De 300 en 350 workshop wordt u gratis door Sony aangeboden. De organisatie en registratie worden 
voor Sony door het handlingbureau verricht. Sony heeft de mogelijkheid extra workshops te organiseren, echter 
Sony verplicht zich hier niet toe. Er vindt geen restitutie plaats wanneer u niet kan deelnemen op één van de 
voorgestelde workshopdata.

    Indien na registratie blijkt dat de gewenste datum en locatie vol zijn, zal er een alternatieve datum of plaats 
aangeboden worden, mits er nog andere plaatsen beschikbaar zijn. Aanmeldingen worden verwerkt in volgorde 
van binnenkomst bij het handlingbureau. 
   De 300 en 350 workshop en het  Handboek Digitale Fotografi e kunnen niet worden ingewisseld tegen geld.
    Indien u zich niet aanmeldt of niet aanwezig bent op de workshop heeft u ook geen recht op het  Handboek 
Digitale Fotografi e.

    Bij verhindering wordt u verzocht zich minimaal 48 uur van te voren af te melden, zodat in overleg een 
vervangende datum gekozen kan worden. Mocht u geen gebruik maken van de aangeboden alternatieve data 
dan zal er geen waarderestitutie worden verleend. Meldt u zich bij verhindering niet minimaal 48 uur van te voren 
af dan vervalt uw aanspaak op de workshop en het  Handboek Digitale Fotografi e.
    Op de dag van de workshop dient u uw eigen Sony 300 of 350 camera, met een opgeladen accu en een 
lege geheugenkaart, mee te nemen.

   Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn.
    Uw gegevens worden behandeld conform de Wet Persoonsregistratie.
    Sony en/of Focus Academie is/zijn niet aansprakelijk voor enig verlies, schade of letsel door welke oorzaak dan 
ook, geleden door inschrijving, verval van een inschrijving, of tijdens deelname aan een workshop.
    Kijk op sony.nl/acties voor de deelnemende dealers.
    Deze actievoorwaarden, het drukwerk en de website, zijn met de grootst mogelijke zorg door Sony samengesteld 
en zij is niet aansprakelijk voor eventuele druk- of typefouten. Sony behoudt zich het recht voor de condities van 
deze actie op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

    Voor vragen over deze actie kunt u uitsluitend contact opnemen via telefoonnummer: 0900-28 72 768 (€ 0,20 p/min).

Gratis workshop
digitale fotografi e

inclusief  Handboek bij aankoop van een Sony 300 of 350
Actieperiode van 16 apr t/m 14 jun 2009

t.w.v.

€150,-

sony.nl/alphaworkshop sony.nl/alphaworkshop

9013 Alpha Workshop A5 Folder_WT_08.indd   1-2 25-03-2009   16:08:39

Actieperiode van 16 apr t/m 14 jun 2009

workshop digitale fotografi e actie

Waardecoupon

unieke code

SONY MeMORY STICk

* D.m.v. Cash Back. Zie de binnenzijde voor de actievoorwaarden en de waardecoupon. 
Actieperiode van 15 jan t/m 31 juli 2009. 

50% korting*

op een Sony Memory Stick bij gelijktijdige aankoop van een Sony foto- of videocamera

Scherpe Sony acties.

Het wordt weer een mooi verkoopseizoen. Met nieuwe producten en prachtige 
verkoop–acties. Een ultraplatte BRAVIA, de nieuwste generatie Walkman,  
een wereldwijde campagne met voetbalfenomeen Kaká en nog veel meer.  
Sony is er weer helemaal klaar voor. 

Dit voorjaar heeft Sony acht prachtige acties lopen. Acties die weer 
met allerlei prachtige communicatie materialen ondersteund 
worden. Naast deze acties blijft Sony zich natuurlijk ook op andere 
manieren profileren. Wij zijn er klaar voor en dat delen we graag 
met u via deze brochure.

Ook uw klant delen we graag in alle acties van Sony. Daarom 
hebben we dit jaar een handige, algemene actieflyer gemaakt 
waarin in het kort alle acties van Sony worden uitgelegd.  
Een compacte, harmonica gevouwen folder die makkelijk 
meegegeven of meegenomen kan worden zodat u uw klant  
op nog meer voordeel kunt wijzen!

GRATIS 19" BRAVIA LCD-TV
of € 150,- retour bij aankoop van een  
Sony Full High Definition 200Hz LCD-TV

Uitleg actie
Bij aankoop van een BRAVIA uit de Z4500 serie geeft u de consument 
de nieuwe speciale waardecoupon mee. Met deze coupon, de originele 
streepjescode van de verpakking en de originele kassabon kan de  
consument de gratis 19" LCD-TV (KDL-19L4000) ontvangen (die voor een  
bijdrage van € 20,- aan administratie- en  verzendkosten naar hem wordt 
opgestuurd) of de € 150,- retour krijgen.

Winkelmateriaal
- Topcard
- Waardecoupon

Beschikbare communicatiemiddelen
- Actietags in twee formaten
- Co-op advertentie A5 in z/w en F.C.
- Webbanners

Actieperiode
van 16 apr t/m 14 jun 2009

Actiemodellen
KDL-40Z4500, KDL-46Z4500 en KDL-52Z4500

Uitleg actie
Bij aanschaf van een Blu-ray speler of Home Theatre Systeem actiemodel 
ontvangt de consument na het insturen van de speciale waardecoupon, 
de originele streepjescode en de originele kassabon de gratis Bourne 
trilogie, die voor een bijdrage van € 6,50 aan administratie- en verzend-
kosten naar hen wordt opgestuurd.

Winkelmateriaal
- Waardecoupon
-  Toblerone voor Blu-ray speler 
-  Toblerone voor Blu-ray Home 
Theatre Systeem

Beschikbare communicatiemiddelen
-  Actietags in twee formaten voor Blu-ray 
speler en Blu-ray Home Theatre Systeem

-  Co-op advertentie A5 in z/w en F.C. voor 
Blu-ray speler en Home Theatre Systeem

Actieperiode
van 16 apr t/m 14 jun 2009

Direct Mailing
Sony stuurt omstreeks 16 april een DM naar alle Sony klanten die vorig jaar 
aan een BRAVIA actie hebben deelgenomen. De mailing is goed voor een 
extra Blu-ray disc (Casino Royale) bovenop deze actie.

Actiemodellen
 BDP-S300, BDP-S350, BDP-S500, BDP-S550, HTP-BD2RSF, HTP-BD35SS,  
HTP-BD35SF, BDV-FS350, HTP-BD350IS

Uitleg actie
Bij aanschaf van een BDV-IT1000 ontvangt de consument na het insturen 
van de speciale waardecoupon, de originele streepjescode en de originele 
kassabon de gratis 10 Blu-ray films, die voor een bijdrage van € 15,- aan 
administratie- en verzendkosten naar hen worden opgestuurd.

Winkelmateriaal
- Waardecoupon
- Toblerone

Beschikbare communicatiemiddelen
- Actietags in twee formaten 
- Co-op advertentie A5 in z/w en F.C.

Actieperiode
van 16 apr t/m 14 jun 2009

Actiemodel
 BDV-IT1000

3 Blu-ray films cadeau
bij aankoop van een Sony Blu-ray Disc speler  
of Home Theatre Systeem (t.w.v. € 50,-)

Gratis 10 Blu-ray films
bij aankoop van een Sony BDV-IT1000  
Blu-ray Home Theatre Systeem

De 10 Blu-ray films zijn:
The Pursuit of Happyness, 21, Vantage Point, Baas in Eigen Bos, Spider-Man 3, 
Bourne trilogie (3 stuks), Hancock, Casino Royale.

Uitleg actie
Bij aanschaf van een 300 of 350 ontvangt de consument een  
waarde coupon ter waarde van € 150,- met een unieke code. Met deze 
unieke code registreert hij zich online via www.sony.nl/alphaworkshop. 
Vervolgens ontvangt hij per e-mail een pdf van zijn voorlopige inschrijving. 
Deze print hij uit en stuurt dit samen met de originele kassabon, de originele 
streepjescode (uit de verpakking) en de waardecoupon naar het hand-
lingsbureau. De deelname aan de workshop is pas definitief zodra de  
consument hiervan per e-mail bericht krijgt.

Winkelmateriaal
-  Informatiefolder
- Presentatiedisplay 
-  Wobbelaar

Beschikbare communicatiemiddelen
- Actietags in twee formaten 
- Webbanners 
- Co-op advertentie A5 in z/w en F.C.

Actieperiode
van 16 apr t/m 14 jun 2009

Actiemodellen
 300 en 350

Uitleg actie
Bij aankoop van een Full HD Handycam geeft u de consument de Waarde-
coupon mee. Met deze coupon ter waarde van € 249,-, de originele streepjes-
code van de verpakking en de originele kassabon kan de consument  
de DVD brander (VRD-MC5) ontvangen die voor een bijdrage van € 20,- 
aan administratie- en  verzendkosten naar de consument wordt opgestuurd.

Winkelmateriaal
- Waardecoupon
- Actiekubus

Beschikbare communicatiemiddelen
- Actietags in twee formaten
- Webbanners 
- Co-op advertentie A5 in z/w en F.C.

Actieperiode
van 15 mei t/m 15 jul 2009

Actiemodellen
HDR-CX105, -CX106, -XR105, -XR106, -XR200, -XR500, -XR520, -CX11 

Gratis workshop 
Digitale Fotografie
inclusief  Handboek bij aankoop van 
een Sony 300 of 350 

Gratis DVD brander
bij een Sony Full High Definition Handycam

Uitleg actie
Bij gelijktijdige aanschaf van een Sony foto- of videocamera en Memory 
Stick Pro Duo van 4GB of 8GB kan de consument aanspraak maken  
op 50% Cash Back op het aankoopbedrag van de Memory Stick.  
Hiervoor moet de consument de binnenzijde van de actiesleeve van de 
Memory Stick blister geheel invullen en opsturen samen met de originele 
streepjescode van de foto- of videocamera, de originele kassabon(nen) 
van zowel de Memory Stick als de Sony camera. Het bedrag wordt over-
gemaakt op zijn bankrekening.  Bij de MSMT4G-CASHNL is het refundbedrag 
maximaal € 19,- en bij de MSMT8G-CASHNL is dat maximaal € 34,50.

Winkelmateriaal
-  Actiesleeves om Memory Stick 
Pro Duo blisters

Beschikbare communicatiemiddelen
- Actietag

Actieperiode
van 15 jan t/m 31 jul 2009

Actiemodellen
MSMT4G-CASHNL & MSMT8G-CASHNL

Uitleg actie
Bij aankoop van een Sony HDMI kabel kan de consument met de speciale 
actiesticker van de HDMI verpakking, de streepjescodesticker van de 
verpakking, de originele kassabon en de ingevulde coupon zijn cash back 
ontvangen. Dit bedrag wordt geretourneerd op zijn bankrekening.

Winkelmateriaal
-  Informatie- / inschrijfcoupon
-  Folderdisplay
-  Pyramide

Beschikbare communicatiemiddelen
- Actietag

Actieperiode
van 1 mrt t/m 31 dec 2009

Actiemodellen
DLCHD10GCAE, DLCHD30GCAE, DLCHD50GCAE, DLCHD10HFCAE, 
DLCHD20HFCAE, DLCHD30HFCAE, DLCHD50HFCAE, DLCHD100HFCAE, 
DLCHD10HCAE, DLCHD20HCAE.

25% cash back
bij aankoop van een Sony HDMI kabel

50% korting
op een Memory Stick
van 4GB of 8GB bij gelijktijdige aankoop van  
een Sony foto- of videocamera

Nieuw!
Sony HDMI

kabels


