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Kerst in zicht!
Het einde van het jaar 2022 komt al snel dichterbij. Nog maar twee maanden en
het is alweer Kerst. Stuurt jouw bedrijf  elk jaar een kerstkaart naar jullie relaties?

Of gebruiken jullie bureaukalenders? Wij kunnen het allemaal voor je maken.
Kerstkaarten in elke oplage, gepersonaliseerd of standaard. Alles is mogelijk.

Desgewenst zorgen wij voor de verzending via ons inpandige PostNL
Businesspoint.  

Het is goed om hier nu vast over na te denken. Voor je het weet is het alweer
zover! Als je op tijd wilt zijn, zou je je bestelling in november moeten plaatsen.

Scoren met drukwerk
Op 20 november a.s. begint het WK Voetbal en wij worden wereldkampioen!

Onze creatieve collega’s van de studio hebben daarom een hele sterke
selectie WK items samengesteld en ontworpen. Denk aan: vlaggetjes,

rolbanners, stoepborden, posters etc. 

Alles om jouw kroeg, kantine, kantoor en uiteraard ook je woonkamer in WK-
sferen te brengen en de feestvreugde te vergroten. Uiteraard kunnen wij alle

items voorzien van je eigen logo.

Daarnaast hebben we een mooi speel-/invulschema gemaakt waarop je alle
ontwikkelingen in het toernooi bij kunt houden. Deze kun je gratis van ons

ontvangen, wij van GCC print professionals ‘leveren’. 

Wil jij het ‘oranjegevoel’ echt overbrengen en heb je hier belangstelling voor? Bel
of mail dan even naar Chantal Koenen; onze voetbalkenner bij uitstek. 0183-

628288 chantal@gcc.nl 

https://www.gcc.nl/product/kalenders-drukken/
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Bekijk ons WK voetbal assortiment

� The heat is on! �
Tegenwoordig zijn veel mensen op zoek naar alternatieven voor de traditionele
Centrale Verwarming. Iedereen wil er warmpjes bij zitten en hiervoor liefst niet

teveel betalen. Een unieke en duurzame oplossing zijn de infrarood panelen van
Invroheat. 

Drie jaar geleden zijn we met hen de samenwerking aangegaan. Invroheat
produceert witte infraroodpanelen voor op de muur, plafond en zelf  staand.

Deze warmtepanelen bieden comfortabele en gezonde warmte, en verbruiken
relatief weinig stroom, wat f ijn is in deze tijd. 

Als ervaren printspecialist hebben wij in nauwe samenwerking met Invroheat,
Neschen en Ricoh een unieke techniek ontwikkeld waarbij we deze panelen

kunnen voorzien van een prachtige opdruk van mooie beelden en persoonlijke
foto’s. 

We zijn trots op het resultaat: een prachtig, stijlvol en duurzaam product! Wil je
het product bestellen of nog meer informatie erover vinden?

Bekijk website

https://www.gcc.nl/wk-voetbal/
https://invroheat.com/
https://invroheat.com/


PERSOONLIJK ONE STOP SHOP RECLAME STUDIO

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

Je ontvangt deze e-mail omdat je recent of
in het verleden zaken hebt gedaan met
GCC print professionals. Geen e-mails

Meer weten? Kijk op onze website  of  neem contact op met ons via
inf o@gcc.nl. 

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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Schrijf  een review

meer ontvangen? Dan kun je je gemakkelijk
uitschrijven.
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