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Beursmateriaal
Presenteer jij je bedrijf  wel eens op een beurs of evenement? Na een lange
periode waarin dit soort dingen lastig waren is er nu weer volop gelegenheid
elkaar te ontmoeten, relaties te spreken, te netwerken en jezelf  als bedrijf  te

laten zien. Uiteraard moet je beursstand er dan ook perfect uit zien. Dat is
immers je visitekaartje.

Bij ons ben je aan het juiste adres voor alles wat te maken heeft met jezelf
presenteren en je uitstraling te vergroten. Beurswanden, rolbanners, posters,

vloerstickers etc. Maar uiteraard ook folders, f lyers en visitekaartjes. Alles om de
aandacht van jouw potentiële klant te trekken en vast te houden. 

Onze vormgevers kunnen alles voor je ontwerpen en we produceren in eigen
huis. Heb je belangstelling? Neem contact op en vraag naar Ronald van

Dinteren. Hij weet hier alles van.

Interieur- en exterieur signing
Onze signmakers zijn van alle markten thuis en komen overal! In de vorige

nieuwsbrief noemden we al het re-stylen van het WF hotel in Appingedam in de
provincie Groningen. Voor wie het gemist heeft staat hier nogmaals de video

van dit project.

Ook waren ze in Laren, waar ze de f itnessruimte van FitPro, personal health
institute voorzien hebben van diverse visuele uitingen. Zo wordt het sporten

voor de leden veel leuker en sfeervoller. Bekijk hieronder de video.
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Een goede signing, bewegwijzering of make-over van je bedrijfsruimte maakt
echt een wereld van verschil! Als je meer wilt weten, neem dan contact op en

vraag naar Jan Siteur.

Klantcase: Aditech
Al enige tijd mogen wij Aditech tot onze klanten rekenen. Een uitzendbureau

voor mensen die op zoek zijn naar een baan in de techniek, met 11 vestigingen
door heel Nederland.

Onlangs hebben zij ons gevraagd om de standaard sollicitatieruimtes in alle
vestigingen een make-over te geven. Sollicitatieruimte wordt sollicitatiekeet en
sluit op deze manier perfect aan bij de sfeer die Aditech wil uitstralen. Zoals ze

het zelf  verwoorden: “Het voelt als thuiskomen voor onze mensen.”

We zien steeds vaker dat bedrijven hun kantoor- of bedrijfsruimtes willen
upgraden door middel van bijvoorbeeld fotobehang. Dit sluit perfect aan bij de

ontwikkelingen die op dit moment gaande zijn op het gebied van MVO en
Employer branding.

https://youtu.be/AMk6GYq2f1Q
https://www.gcc.nl/contact-met-gcc/
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Schrijf  een review

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

meer ontvangen? Dan kun je je gemakkelijk
uitschrijven.

Uitschrijven mailing

Wil je weten op welke manier wij je kunnen helpen met het creëren van meer
sfeer op je werkplek? Bel ons dan en vraag naar Frank den Hollander. Hij

adviseert je graag

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.

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