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P(l)akkende boodschap?
Komend jaar nemen we je graag mee door ons volledige assortiment.

Misschien kunnen we je nog verrassen met wat we nog meer voor jouw bedrijf
kunnen betekenen. Heb je bijvoorbeeld al eens gedacht aan het inzetten van

stickers?

Je kunt (tijdelijke) stickers voor diverse doeleinden inzetten: reclame, veiligheid,
branding etc. en zijn uiteraard in allerlei soorten en maten te leveren. We

vertellen graag meer over de mogelijkheden.

Waarom kiezen voor stickers?
We leven in een wereld waarin alles snel veranderd en ons

aanpassingsvermogen op de proef wordt gesteld. In plaats van dit als negatief
te ervaren kun je het ook juist in je voordeel gebruiken. Stickers zijn daar perfect
voor. Stickers kunnen tegenwoordig op iedere ondergrond worden aangebracht,

denk aan raamstickers, vloerstickers en autostickers. 
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https://youtu.be/T6k3jpG9dlg
https://www.gcc.nl/stickers/
https://www.gcc.nl/product/raamstickers-en-vloerstickers/
https://www.gcc.nl/product/raamstickers-en-vloerstickers/
https://www.gcc.nl/product/autostickers/


Onze stickers laten indien gewenst geen lijmresten achter, zijn makkelijk te
monteren en te verwijderen en vervagen niet door de full colour printer. Wil je
echt iedere minuut van gedachten kunnen veranderen? Informeer dan eens

naar onze magneetstickers.

Milieubewust

Ook in stickermaterialen zijn er milieuvriendelijke keuzes te maken. Wij
beschikken over ecovriendelijke inkten en PVC vrije stickers. In plaats van PVC
bieden wij PP (polypropyleen) of PE (polyethyleen) aan. Deze twee materialen
zijn minder milieu belastend omdat stickers die hiervan gemaakt zijn, volledig

recyclebaar zijn.

Meer informatie

Tot én met verzending

Print- en drukwerk kun je verwachten bij GCC print professionals, het zit
tenslotte in de naam, maar wij doen graag een stapje extra. Een voorbeeld

hiervan is een order voor Domino’s Pizza van afgelopen week. 

We hebben meer dan 600.000 producten tot pakketten samengesteld en naar
120 verschillende adressen verzonden. De pakketten bestonden uit

verschillende communicatiemiddelen zoals posters, raamstickers en f lyers.
Naast dat wij de producten zelf  kunnen produceren werd er ook beroep gedaan

op onze logistieke planning. Dankzij de inzet van onze werknemers en het feit
dat wij beschikken over een PostNL Businesspoint, is het allemaal soepel

verlopen.

Dit en meer extra services beheren wij onder 1 dak waardoor wij optimale zorg
voor jouw producten kunnen bieden. Ook iets extra’s nodig? Laat je door ons

verrassen! 

Bekijk print- & drukwerk

https://www.gcc.nl/stickers/
https://www.gcc.nl/print-en-drukwerk/
https://www.gcc.nl/print-en-drukwerk/


PERSOONLIJK
In plaats van het

allemaal via internet
uit te zoeken en aan te

vragen, bent u bij ons op
kantoor altijd welkom.

Ook komen wij graag bij
u langs om de opdracht

door te spreken en u
goed te adviseren

ONE STOP SHOP
In plaats van

communiceren met
een reclamebureau,

een drukkerij én
een pakketdienst, heeft

u bij GCC één
aanspreekpunt! Van

aanvraag tot aflevering
nemen wij de totale

verantwoordelijkheid om
u zo veel mogelijk te

ontzorgen.

RECLAME STUDIO
In plaats van standaard

bestanden
te printen, ontwerpen wij
snel en professioneel uw
marketingmiddelen en

communicatie-uitingen.
We vertalen graag uw

ideeën naar mooie
creatieve resultaten.

Einsteinstraat 1
4207 HW Gorinchem
+31 (0) 183 628 288

Gijzenveld 5

U heeft deze e-mail ontvangen omdat u
recent of in het verleden zaken hebt gedaan
met GCC print professionals. Geen e-mails

meer ontvangen? Dan kunt u zich
gemakkelijk uitschrijven.

GCC print prof essionals

tel:0031183628288


4817 ZE Breda
+31 076 520 9449

Uitschrijven mailing

https://www.facebook.com/gccprintprofessionals
https://www.linkedin.com/company/gcc-personal-printers-gorinchem/
https://www.instagram.com/gcc_print_professionals/
https://api.whatsapp.com/send?phone=0031619347685
tel:0030765209449
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