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Print- & drukwerk voor je evenement of
festival

Het evenementen- en festivalseizoen is weer begonnen en wij staan in de
startblokken om je te voorzien van de nodige promotiemiddelen! Of je nu een
jaarlijks festival organiseert of een eenmalig evenement, wij zijn er voor je om

de promotie en aankleding te verzorgen. Kwaliteit en snelheid zijn hierbij
belangrijk.

Dat snappen wij bij GCC print professionals en we leveren dan ook snel en goed.
Maar we doen meer. We adviseren, denken met je mee en bovendien kunnen

we een gaaf ontwerp verzorgen dat onmiskenbaar jouw evenement weergeeft.

Wij zijn er klaar voor om jouw feestje tot een succes te maken, jij ook? Vraag
het ons en we gaan direct voor je aan de slag!

Promotiemiddelen

Bij GCC print professionals vind je al het drukwerk dat je nodig hebt om je
evenement of festival succesvol te organiseren. Wil je je huisstijl of  een

bepaald thema doorvoeren? We printen o.a. f lyers, tickets, posters en stickers.
Dankzij onze eigen productie is maatwerk geen probleem. 
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Denk je groter? We verzorgen ook vlaggen, spandoeken en de signing. Het
organiseren van een event brengt al genoeg regelwerk met zich mee dus alle

promotie onder één dak onderbrengen is wel zo makkelijk. Heb je iets nodig voor
jouw evenement? Vraag ons naar de mogelijkheden.

Bekijk promotiemiddelen

Door ons gemaakt: Veredeling van drukwerk

Sommige soorten drukwerk lenen zich er perfect voor: veredeling. Bij het
veredelen van drukwerk wordt er een bijzondere, afwijkende en/of opvallende

nabewerking toegepast. 

De meest voorkomende vormen van veredeling zijn het aanbrengen van Spot
UV lak, foliedruk of lamineren. Welke vorm van veredeling je kiest is vaak

afhankelijk van het doel dat je wilt bereiken. Het zorgt er in ieder geval altijd voor
dat je meer opvalt. Door bijvoorbeeld alleen al subtiel je logo op je visitekaartje

of je brochure te veredelen, trek je meer aandacht.

Service: Easy Brand Portal

Steeds meer organisaties maken gebruik van de Easy Brandportal en dat
begrijpen wij heel goed. Bouwen aan een sterk merk gaat niet vanzelf . Easy

Brandportal biedt hierbij uitkomst. Met de online marketingtool kunnen
medewerkers zelf  eenvoudig en snel uitingen conform huisstijl creëren, delen,
beheren en bestellen. Je bouwt daarmee niet alleen aan een sterk merk, maar

bespaart ook kosten en het werkt een stuk eff iciënter.
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Meer weten over het gemak van de Easy Brandportal of interesse in een
vrijblijvende demo? Bezoek de website of neem contact met ons op.

Bezoek de Easy Brandportal website

Innovatie - Nieuw materiaalsoort in huis

Op zoek naar milieubewuste materialen? Bij GCC print professionals printen we
steeds vaker op NOWOOD. 

NOWOOD is een duurzaam plaatmateriaal bestaande uit rijstvlies, steenzout en
minerale olie. NOWOOD is een milieuvriendelijke vervanger voor materialen als
dibond, trespa en geschuimd PVC. De panelen worden voor diverse doeleinden

gebruikt zoals beursplaten, bewegwijzering en reclameborden.

Dankzij het natuurlijk materiaal blijven de buitenpanelen maar liefst 20 jaar lang
mooi. We kunnen rechtstreeks op het materiaal printen of we kunnen het

beplakken. NOWOOD is door ons eenvoudig te bewerken door het in contour te
frezen, snijden en/of stansen. We kunnen het lassen, lijmen en lakken.

NOWOOD is licht in gewicht, makkelijk te reinigen en volledig recyclebaar. Nadat
je er lang plezier van heb gehad, lever je de reststukken bij de producent in om
opnieuw te gebruiken in het productieproces. Geen reden om hier niet voor te

kiezen toch?

Vraag ons naar meer informatie
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Einsteinstraat 1
4207 HW Gorinchem
+31 (0) 183 628 288

Gijzenveld 5
4817 ZE Breda
+31 076 520 9449

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.

Uitschrijven mailing

GCC print prof essionals
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