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Je mag er sign!
Jouw organisatie mag er zijn en dat mag gezien worden. Om op te vallen moet

je goed zichtbaar zijn en onderscheidend. Wij helpen je hierbij met onze
professionele signing: bijvoorbeeld als wanddecoratie, op de balie bij

binnenkomst of als gevelreclame en raambelettering. Of het nu gaat om
indoor of outdoor signing, wij maken én plakken het allemaal.

Meer informatie

Een feestje vol mooie visuals

Afgelopen maand vierde Hans Anders hun 40-jarig jubileum! Deze mooie
mijlpaal werd goed gevierd en wij, als jarenlange leverancier, mochten hiervoor

ludieke middelen maken en leveren.

Zo hebben we een hele vrolijke, dynamische paal met allerlei wegwijsbordjes en
maskers geproduceerd op de Zünd-machine. En ook de unieke tafelvlaggetjes,
banners en de uitnodigingen zijn door ons verzorgd. Het was een geweldig feest.

Namens GCC print professionals, van harte gefeliciteerd Hans Anders!

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6d33743363396c316238
https://youtu.be/xe057G4yv8c
https://www.gcc.nl/producten/signing/


PostNL Business Point informatie

Grote kans dat je het al hebt gezien; het PostNL Business Point in onze vestiging
in Gorinchem heeft een make-over gekregen! Verandert er iets voor jou? Nee

hoor! We blijven dezelfde dienst uitvoeren met dezelfde vertrouwde gezichten.
Wel willen we graag van deze gelegenheid gebruikmaken om een aantal

veelgestelde vragen over het PostNL Business Point te beantwoorden.

Ons PostNL Business Point zit in ons f iliaal in Gorinchem.

Je kunt bij ons alléén PostNL pakketten/post ophalen of verzenden.

Om een postpakket af te halen heb je meestal je legitimatiebewijs
nodig. Heb je die niet bij je, dan kunnen wij het pakket helaas niet
meegeven.

We zijn ook een erkent RDW-kentekenloket  voor het overschrijven en
schorsen van kentekens. 

We verkopen postzegels en verzenddozen.

De openingstijden zijn van ma t/m vrij van 08:00 tot 18:00 uur en op
zaterdag van 08:00 tot 10:00 uur. Bekijk onze website  voor eventuele
uitzonderingen.

https://www.gcc.nl/product/postnl-business-point/


Jouw feedback telt!

Wij vinden jouw mening belangrijk. Wat zijn jouw tips en tops voor ons? We
horen ze graag! Je kunt ons helpen door een Google review achter te laten,

zodat wij ons kunnen blijven verbeteren. Het duurt slechts een paar seconden
en wij zijn er ontzettend blij mee.

Ook f ijn: jouw review helpt anderen de juiste keuze te maken.

Wil je liever persoonlijk iets aan ons kwijt? Dan kan natuurlijk ook altijd: 

0183 628 288.

Review plaatsen op Google

https://g.page/r/CVmL0F5FrGu4EAg/review
tel:0183628288
https://g.page/r/CVmL0F5FrGu4EAg/review
https://g.page/r/CVmL0F5FrGu4EAg/review
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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.

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/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6d33743363396c316238
https://www.mailerlite.com/

