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Komen uw drukkers 
nog op kantoor?
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Foute email
Emails zijn een prima manier om 

in beeld te blijven bij klanten. Maar 

dan niet zoals ik er van de week een 

kreeg. Die bevatte maar liefst acht 

fouten. Hij opende met de zin ‘mijn 

naams … en ik werk voor een druk-

kerij genaamd…, in..

1. De eerste paragraaf stond vol 

typfouten

2. Waar uw bedrijf zit, nodigt niet 

erg uit om verder te lezen

3. Dit is duidelijk een massa-email. 

Ik voel me niet gewaardeerd als 

prospect

‘… is een drukkerij met meer dan 50 

jaar ervaring met handelsdrukwerk 

en we realiseren ons dat in de zeer 

competitieve wereld van drukwerk 

de eerste indruk telt’

4. ‘Competitief’ maakt dat het over 

prijs gaat

 ‘De kwaliteit van ons werk en 

onze service is uniek en onze 

prijzen zijn erg concurrerend.’

5. Iedereen verwacht goede kwali-

teit

6. Iedereen verwacht goede service

7. Concurrerende prijzen maakt dat 

het weer over prijs gaat

‘Als u op zoek bent naar een druk-

kerij of gewoon een nieuw prijsje wil 

voor uw drukwerk, aarzel dan niet 

om contact met me op te nemen.’

8. Wederom: praten over een 

‘prijsje’ maakt dat het over geld 

gaat.

Ik heb geen reden gekregen 

waarom ik met dit bedrijf in zee zou 

moeten gaan, hun boodschap klinkt 

exact hetzelfde als die van tal van 

andere bedrijven.

Matthew Parker is drukwerk inkoper. 
Ieder nummer geeft hij zijn mening 
en tips.

Eind september nam Verhaag 

Drukkerij in Oldenzaal de activitei-

ten van Digital4 in Enschede over. 

Met de overname komen een aan-

tal machines en ongeveer twintig 

Investering  AtéCé Graphic 

Products uit Uitgeest heeft in 

de zomermaanden een nieuwe 

Komori GL 540 met lakunit bij 

Zalsman in Zwolle geïnstalleerd. 

’Dat is in recordtijd gegaan’, zegt 

Zalsman-directeur Hugo Verlind. 

‘Half juni hebben we de knoop 

doorgehakt om in een nieuwe 

drukpers te investeren en sinds de 

tweede helft van juli draait onze 

vijfkleurenpers met lak op volle 

Komori voor Zalsman
toeren. Die investering was nodig 

om een aantal nieuwe klanten 

met grote orderpakketten goed 

te kunnen bedienen. Hierdoor 

ontstond min of meer plotseling 

behoefte aan meer capaciteit. Wij 

hebben hier meerdere Komori-

drukpersen in bedrijf en weten 

dus precies waar we aan toe zijn. 

Komori is qua afdrukkwaliteit 

altijd al de beste geweest, vinden 

wij. Daar hoefden we dus niet lang 

over na te denken. Die tijd was er 

ook niet. We wilden snel en op een 

verantwoorde manier onze ca-

paciteit uitbreiden. Dat is gelukt. 

Bijkomend voordeel is natuurlijk 

dat we daarmee ons machinepark 

verder verjongd hebben.’

Remco Smit van AtéCé (vooraan) met 

Herman en Hugo Verlind (met drukvel).

Digital4 naar Verhaag Drukkerij

man personeel naar Oldenzaal. 

‘Eigenlijk was er al een paar jaar 

noodzaak om ook digitaal aan 

te bieden.’ zegt bedrijfsleider 

 Antoine Soeteman van Verhaag. 

De veertig man tellende drukkerij 

presenteert zich als een moderne 

vellenoffset drukkerij, gespeciali-

seerd in fullcolour drukwerk. ‘Dat 

blijft ook zo’, aldus Soeteman, 

‘want de naam Digital4 blijven we 

gebruiken voor het aanbod van 

digitaal drukwerk. We verwach-

ten de productiemiddelen, een 

HP Indigo 10000 (foto), 7500 en 

7600, goed te kunnen vullen. We 

hebben al vrij veel klanten die 

naar digitaal vragen en er komen 

door de overname ook mooie 

klanten mee.’ 

Verhaag is sinds een aantal jaren 

onderdeel van de Lammerink 

Groep. 

Bedrijven  Verhaag Drukkerij in Oldenzaal versterkt met de overname 

van Digital4 in Enschede de digitale kant van de onderneming.
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