print
service
programma

KLEUR
bekennen

Met gezond verstand een wereld
aan marge winnen.

Een hoge prijs voor een product of
service wordt door de consument met
een betere kwaliteit geasscocieerd,
blijkt uit onderzoek. Het biedt gevoelsmatig een zekerheid.
Feitelijk klopt dit placebo-effect niet
altijd, maar het wordt vreemd genoeg
wel vaker zo ervaren.

Inkopers van organisaties weten wel
beter. Zij handelen rationeler dan de
gemiddelde consument.
Met gezond verstand weten inkopers
een wereld aan marge te winnen,
zonder kwaliteit en service in te leveren. Printvisie speelt daar compleet op
in op elk niveau.

Loyalty
programm

U haalt gegarandeerd 25% meer
uit uw bestaande budget...

We bieden u een aantrekkelijk loya
liteitsprogramma. Bureaus en organisaties die op jaarbasis meer dan
40.000 euro aan drukwerk bij Print
visie uitbesteden, belonen we met
de beste inkoopprijs en een exclusief
scala aan extra diensten.

U haalt gegarandeerd 25% meer uit
uw bestaande budget. Naast onze
beste prijs-garantie, heeft u de aandacht van één vaste projectmanager.
U kunt deze 24/7 bellen; uw personal
assistant voor alle soorten drukwerkzaken en fulfillment.

VIP
service

U geniet van een exclusief
servicepakket voor al uw
drukwerkzaken en fulfillment.

Uw inkoopvoordeel

Uw VIP-treatment:

• Beste prijs-garantie
• Gratis kostenbesparend advies
• Commissie-incentive

• Personal Assistant
• 24 uur bereikbaar
• 24 uurs levering

Exclusieve verzorging van
alle soorten drukwerk:

Exclusieve ontzorg- en
fulfillmentdiensten:

• Offsett
• Digitaal
• Rotatie
• Textiel
• Kunstof
• Zeil
• Papier
• Signing
• XXXXL tot XS

• Bestandsbeheer
• Bestandsaanpassingen (DTP)
• Voorraadbeheeer
• Alle vormen van fullfilment
• Verzenden, fulfillment en logsitieke
services
Plus uitnodigingen voor onze
exclusieve netwerkevents

Relationele
WAARDE

Printvisie bespaart geld, tijd
en zorgen voor u en uw
organisatie. Gegarandeerd.

Door uw jaarlijkse drukwerkinkoop
te bundelen, kunnen wij zeer interessante afspraken maken, volgens het
Professional Printservice Programma.

Members o.m.:
• Rijkswaterstaat
• ICBC
• Stichting Arq
• Veerkracht.nl
• RTV Rijnmond
• Kuyichi Europe BV
• Hilton Rotterdam
• Nederlandse Dakdekkers Associatie
• Rotterdamse Vereniging voor
Katholiek Onderwijs (RVKO)

Er gaat dan een wereld aan voordelen
en professionele meerwaarden voor
u open. Uw loyalitet naar Printvisie
wordt door ons rijkeijk beloond.

Beste prijs in de markt
We garanderen u vooraf de beste prijs in de markt op basis van uw
jaarlijkse hoeveelheid drukwerk. Op basis van vergelijkende offertes
weet u zeker dat Printvisie de beste prijs voert.
Loyalty programma (Commissie)
Wie een jaar lang drukwerkzaken aan Printvisie uitbesteedt, kan
rekenen op extra voordeel en services. Besteedt u bovendien meer
dan vooraf is afgesproken, dan kunt u rekenen op een extra commissie.
VIP Treatment
Uw keuze voor Printvisie betekent dat u een persoonlijke adviseur
en projectmanager toegewezen krijgt. 24 uur per dag staan deze klaar
om u te adviseren of te bedienen. U wordt volledig ontzorgd.
Alle soorten drukwerk
Printvisie is voortaan uw ‘one stop shop voor alle soorten drukwerk’.
Letterlijk al uw drukwerk en fulfillmentwensen kunnen door Printvisie
worden geleverd. Van briefpapier tot banier.
Bestandsbeheer
De door u aangeleverde bestanden worden door ons bewaard en
bewaakt. Zo weet u dat u altijd de beschikking heeft over de door
Printvisie gedrukte bestanden. Makkelijk bij nabestellen.

10 X exclusieve
Meerwaarde
Bestandsaanpassing (DTP-service)
Wilt u een aanpassing op uw briefpapier, visitekaartje of brochure?
Op basis van uw open bestanden, zorgen we dat deze kleine
aanpassingen correct en snel worden uitgevoerd.
Voorraadbeheer
Wilt u een hoge oplage laten drukken om extra kosten te besparen?
Of heeft u ruimtegebrek? We kunnen uw gedrukte media systematisch
op voorraad houden. Uw drukwerk wordt op afroep bezorgd.
Verzenden en afhandeling (fullfilment)
Voor direct mailings of bestellingen zorgen we integraal voor de
verpakking, verzending of bezorging. Handig voor u, en voordelig.
Portokosten via Printvisie kunnen uw organisatie geld besparen.
Groene meerwaarde zichtbaar
Printvisie is de groenste drukkerij van Rotterdam. We kunnen op het
allerschoonste papier ter wereld voor u drukken. Wat uw organisatie
daarmee bijdraagt aan een beter milieu maken we zichtbaar.
Exclusieve netwerkevents
We brengen u graag in contact met onze relaties tijdens ontspannende
en interessante events, met steeds wisselende thema’s: van muziek
tot sport, van food tot beverages. Welkom bij Printvisie.
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