
 

NIEUWSBERICHT                P↗ 

 

SMG Groep blijft investeren in drukwerk 

 

(vlnr)  Remco Smit, Sales Director AtéCé Graphic Products, Jeroen Hulshoff, Director Distributor Sales Komori Europe, 

Wim van Rijswijk, DGA SMG Groep en Marthijn ter Averst, commercieel directeur SMG Groep. 

De SMG Groep heeft bij AtéCé Graphic Products een nieuwe 8 kleuren Komori drukpers (formaat 72 x 102) 

besteld. ‘Met deze investering breiden we onze capaciteit behoorlijk uit’, zegt commercieel directeur Marthijn 

ter Averst. ‘Met onze nieuwe aanwinst kunnen we onze klanten nog kortere levertijden en drukwerk tegen een 

nog betere prijs-kwaliteitsverhouding leveren. Dat komt onder andere door de extreem korte omsteltijden van 

de nieuwe pers. Vandaag de dag hebben we met veel meer verschillende opdrachten in doorgaans kleinere 

oplage te maken. Daar is deze pers voor gebouwd. Hiermee kunnen wij onze positie als koploper in de markt 

verder uitbouwen, dat is een belangrijke reden dat wij blijven investeren in drukwerk’. 

Remco Smit, verkoopdirecteur bij AtéCé Graphic Products, is blij met dat de SMG Groep opnieuw voor Komori 

gekozen heeft. Smit: ‘Ook de 10 kleuren- en drie 5 kleurenpersen zijn van dit Japanse merk, maar we hebben 

ons samen met Komori weer moeten bewijzen om aan SMG deze nieuwe 8 kleuren Komori drukpers te mogen 

leveren. Een belangrijke reden was de volledig automatische plaatwisseling, waardoor de pers in no-time weer 

gereed is voor de volgende opdracht. Dat is tijdwinst die telt en waarmee de SMG Groep klanten nog sneller en 

beter kan ontzorgen’. 



SMG Groep 

SMG is marktleider in het produceren van mediaproducten. Maximale serviceverlening en aandacht voor de 

klant zijn hierbij leidend. Wij zetten offsetdruk, print en online mogelijkheden in om u efficiënt met uw 

doelgroep te laten communiceren. De unieke kracht van de SMG Groep is dat wij onze klanten over de hele 

linie/keten kunnen bedienen: van conceptontwikkeling, ontzorgen in (digitale) processen, tot aan logistieke 

dienstverlening. 

De SMG Groep is een ‘groene’ partner die aantoonbaar voldoet aan alle criteria op het gebied van 

duurzaamheid en milieu. Zo is het bij de SMG Groep mogelijk om opdrachten Klimaatneutraal te laten 

uitvoeren. Daarbij is zeker dat alle CO2-uitstoot correct is meegenomen. De uitstoot wordt extern gereduceerd 

via een gecertificeerd Gold Standard duurzaam energieproject (Certificaat Klimaatneutraal Gegarandeerd, 

compensatie via de Climate Neutral Group). Door het plaatsen van het logo van de Climate Neutral Group op 

uw  drukwerk is zichtbaar dat het product CO2-neutraal is geproduceerd. Meer informatie: www.smg-groep.nl 

AtéCé Graphic Products 

AtéCé Graphic Products is een grafisch handelshuis én producent van grafische chemie, coatings, dispersie- & 

UV lakken, rubberdoeken en wasdoekrollen. Met de handelsactiviteiten richt AtéCé zich als een 

totaalleverancier op de Nederlandse grafische industrie. Het productportfolio omvat nagenoeg alles voor 

prepress en press. Het leveringsprogramma bevat grafische verbruiksmaterialen die AtéCé zelf produceert of 

waarvan AtéCé de vertegenwoordiging heeft. In alle gevallen zijn dat merkproducten. AtéCé is in Nederland 

exclusief vertegenwoordiger van Komori drukpersen en de dealer van het complete programma grafische 

producten, workflow en apparatuur van Kodak. Meer informatie: www.atece.nl 

Noot voor de redactie: 

Voor meer informatie over dit bericht kun u terecht bij Marthijn ter Averst, commercieel directeur SMG Groep, 
op telefoonnummer 06-22569701 of per e-mail op m.ter.averst@smg-groep.nl 
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