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In memoriam
Op vrijdag 20 mei jl. hebben wij helaas afscheid moeten nemen van onze

geliefde collega Paula Romijn. Paula heeft zich bijna 20 jaar ingezet voor GCC
print professionals. In de productie was ze op haar plek. Daar ging ze altijd vol

passie aan de slag. Haar toewijding, doorzettingsvermogen, liefde voor
Indonesië en haar warme familie typeren haar. We wensen haar familie en

vrienden veel sterkte in deze moeilijke periode.

We missen je. Rust zacht Paula.

Levensgrote beelden
Dit jaar staat in het teken van 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie. Gorinchem

Citymarketing heeft daarom ter promotie een stripverhaal laten maken dat als
feuilleton op Facebook en Instagram wordt gedeeld. Om het thema meer

aandacht te geven, is ons gevraagd de drie karakters uit dit verhaal levensgroot
te produceren en te leveren.

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f79347637693467346433


En zo geschiedde... We hebben de drie vrijstaande beelden geprint op
honingraadkarton, en contour gesneden. Je kunt ze bewonderen bij Mooi
Gorinchem/ VVV op de Groenmarkt 8 en er zelfs mee op de foto gaan!

Bekijk promotiemateriaal

Zonwerende folie
De laatste tijd is de vraag naar zonwerende folie enorm gestegen. Zeker nu het

kabinet heeft besloten dat alle commerciële gebouwen per 1 januari 2023
voorzien moeten zijn van minimaal een energielabel C. 

Het monteren van zonwerende glasfolie kan hieraan bijdragen. Daarnaast zorgt
de folie voor een comfortabele werkomgeving, verminderd het ´prikken´  van de

zon vlakbij het raam en wordt tot 99,9% van de UV-straling geblokkeerd. Dit
vertraagt het verkleuren van je interieur.

https://www.gcc.nl/producten/promotiemateriaal/
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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.

Wij hebben meerdere zonwerende folies in ons pakket en werken met de
merken 3M en Hanita. Dankzij een zeer breed assortiment voorzien wij bedrijven

van de juiste uitstraling met als uitgangspunt een hoog comfort voor de
medewerkers en bezoekers. 

Zonwerende folie kun je natuurlijk ook thuis aanbrengen zoals ook steeds meer
van onze medewerkers doen. ‘‘Wat je qua warmte buiten kunt houden, hoef je

binnen niet te koelen’’ vertelt onze raamfolie expert Jan Siteur. En zo is het!
Vraag ons naar de mogelijkheden, wij brengen een eerlijk advies uit.

Volg je ons al?
Wil je geïnspireerd blijven? Volg ons dan op Instagram en Facebook. Hier delen

we wekelijks nieuwe producten uit ons uiteenlopende assortiment. We luisteren
naar de wens van onze klant en denken in oplossingen. We ontwerpen,

produceren en leveren het allemaal in eigen huis.
Laat je verrassen en volg ons.
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