
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.

View in browser

Print- & drukwerk
Het realiseren van het beste  print- en drukwerk voor jou en jouw bedrijf . Daar

zijn wij als GCC print professionals al meer dan 32 jaar écht goed in. Ook in 2022
willen we je weer optimaal van dienst zijn.

Je ontzorgen van aanvraag tot aflevering en het bieden van de snelste service,
daar gaan we voor. We willen je echt wat extra’s bieden en dit doen we door:

Benieuwd wat we allemaal voor je
kunnen doen?

Bekijk print- & drukwerk

GCC Introduceert: FotoUrn.nl

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f763976347537
https://www.gcc.nl/print-en-drukwerk/


GCC print professionals ontwikkelt mooie  en persoonlijke  producten voor de
uitvaartbranche !

Afbeeldingen op plexiglas hangen steeds vaker aan de muur bij mensen thuis.
Deze trend bracht GCC op het idee om een mooi en persoonlijk product te
ontwikkelen, namelijk de foto urn. De foto urn bestaat uit een afbeelding op

plexiglas gecombineerd met een stof en waterdichte unit waar de as in wordt
bewaard. Deze unit fungeert als afstandhouder. Momenteel wordt de urn vaak

bewaard naast een losse foto. 

De foto urn combineert dit op een mooie en tijdloze wijze en een dierbare kan
op een persoonlijke manier worden herdacht. Dit product is online te bestellen
via www.f otourn.nl en uiteraard zijn wij altijd bereikbaar als u behoefte heeft

aan persoonlijker contact of meer informatie!

Naar FotoUrn.nl

Door ons:
Onze opdrachtgever Hans Anders België is in de prijzen gevallen! 

Zij mogen zichzelf  beste winkelketen van België, 2021-2022 noemen in de
categorie audiciens. 

Dit wilden ze natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. 
Daarom hebben wij op hun verzoek voor de 58 vestigingen mooie plexiglas

awards mogen maken.  Zo heeft elke vestiging een tastbaar bewijs van deze
onderscheiding, welke zij een mooie plek in de winkel kunnen geven. 

We hebben de awards vervaardigd in onze vestiging in Breda waar wij ons met
bijzondere machines met name richten op de ‘special products’.

https://www.fotourn.nl/
https://www.fotourn.nl/


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

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:0031183628288
tel:0030765209449
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f763976347537
https://www.mailerlite.com/



