Zijn wij de enige partij met deze
mogelijkheden...
...vast niet maar wij zijn wel de partij waar je van op aankunt. Afspraak is afspraak, zodat je nooit voor verrassingen
komt te staan.
Snel reageren zijn wij gewend. Flexibiliteit met behoud van kwaliteit en een mooie prijs, daar wordt iedereen gelukkig
van. Bij ons is alles bespreekbaar en wij bouwen graag aan een langdurige relatie.

Creatieve uitdaging
Van huis uit ben ik als boekdrukker begonnen en heb de mogelijkheid
gekregen binnen drukkerij Upmeyer om mij te kunnen ontwikkelen tot
grafisch vormgever. Beide voer ik nog dagelijks uit. Hoe fantastisch is het
wanneer je klanten blij kunt maken met mooi drukwerk.

Bert Olsder

Combinatie van druktechnieken
Onze drukkerij werkt met 4 verschillende druktechnieken; boekdruk,
offsetdruk, digitaaldruk en printen. Door deze met elkaar te combineren
levert dit mooie resultaten op en kan het prijstechnisch zeer interessant
zijn.
Ook met onze al oude Heidelbergers kunnen we net dat beetje extra
aan jouw drukwerk toevoegen. Alle mogelijkheden zijn er en daar zijn
wij trots op.

Als jij tevreden ben met het resultaat zijn wij dat ook.

Mogen wij voor je drukken?
We hopen van wel, want dan maak je de juiste keuze. Aan machines hebben wij van alles in huis en als dat er niet is,
dan werken wij samen met partners die het wel hebben. Het juiste drukwerk op de beste machine en de beste prijs. Dat
maakt ons bijzonder en is voor jou een zorg minder.

Afspraak maken?
Bel je ons met een vraag? Grote kans dat je mij als eerste aan de lijn krijg. Leg
mij in het kort uit waarvoor je belt en ik verbind je door met de juiste persoon.
Heb je een vraag over familiedrukwerk of gaat het over financiën dan ben je
bij mij aan het juiste adres. Maar ook voor het afwerken van orders draai ik de
hand niet om. Samen komen we zo tot een goed eindproduct.
Wanneer spreken wij elkaar?

Digitale pers Konica Minolta C3070

Diny Withaar

Zo kun je ons bereiken
Sinds kort hebben wij ook de Konica Minolta C3070 Press staan. Deze machine wordt vooral ingezet voor
mailingen, huisstijlen, enveloppen, flyers, posters, boeken, visitekaartjes, geboortekaartjes, 3-luiken, folders, etc.
Maximale papierformaat 330x770 mm met gramsgewichten tot 400 grams.

Eigen Studio
Als creatieve drukkerij hebben wij een eigen studio. Een creatief team werkt daar iedere dag ideeën uit naar de
grafische eisen van deze tijd, passend bij de doelgroep en de wensen van onze klanten. Complete huisstijlen,
mailings, boeken, brochures, folders, websites, personeelsbladen, magazines, familie-drukwerk, etc., geen uitdaging
is ons te groot.

Ervaar dat Upmeyer de juiste partner is voor jou!
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Deze brochure komt uit onze eigen studio en is gedrukt op onze nieuwe digitale pers, de Konica Minolta C3070 Press. Het papier is voor 100%
FSC papier. De foto’s met daarin de vloeiende overgangen van kleuren zijn restanten inkt die wij per toeval naast elkaar hebben uitgesmeerd.
Dit is tevens een onderdeel in onze huisstijl geworden.

Samen werken

aan een creatief
drukwerkproces

Tijd voor verandering
Ben je er klaar voor ...? Verandering geeft energie om te werken en zin in hetgene waar je
mee bezig bent. Zo ook in het doorvoeren van je huisstijl. Ik denk dat wij dan ook de juiste
partij voor jou kunnen zijn. Want de historie leert, dat kennis en ervaring vaak tot de mooiste
resultaten kunnen komen. Graag zou ik jullie huisstijl eens willen beoordelen en kijken of
we samen tot een duurzaam en creatief drukwerkproces kunnen komen. Laten we eens
afspreken om te kijken of er een match is. Zelf denk ik van wel want het moet
al heel gek zijn willen we niet tot elkaar kunnen komen.
Ik ben benieuwd. Neem gerust contact met mij op voor het maken van
een afspraak. Ik hoop dat je er open voor staat.

Carl Withaar

Klant worden van Upmeyer?

Van communicatie naar papier!
We zijn gek op ons vak. Maar ook op papier. Wij denken mee welke papiersoort het beste bij jou opdracht past.
De juiste keuze uit de vele soorten geven de ultieme uitstraling van inkt en toner.

Hoe mooi is dat om jou daarin te adviseren!

We helpen je graag bij het realiseren bij een mooi stukje drukwerk. Hierbij zijn grote en kleine oplage’s geen probleem.
We hebben geen drempel en je kan zo bij ons in het proces kijken hoe de order verloopt.
Wij houden van onze ambacht waarbij continue verbeteren ons niet vreemd is. Zo blijven we allemaal scherp. Zeker in
deze snelle tijd blijven wij focus houden op het ontwerpen en het leveren van drukwerk met de beste kwaliteit.

Ervaar dat Upmeyer de juiste partner is voor jou!

Nieuwe technieken
Ondertussen is er veel veranderd in Grafisch Nederland. In ons 117-jarig bestaan
laten wij zien dat ‘Vakmanschap van toen nog steeds het meesterschap van vandaag is’ Op creatieve en onderscheidende wijze vertalen wij de wensen van onze
klanten.
Door te investeren in nieuwe technologie, samenwerking
met partners, uitbreiding van kennis, opleiden van
medewerkers en het vergroten van de kwaliteit met
daarbij de juiste service en levertijd, kunnen wij zeer snel
handelen. Of dit nu gaat over communicatie online of
offline, het draait bij ons om een goed gevoel en een
uitstekend eindresultaat.
Wij zijn duidelijk in wie wij zijn en wat wij kunnen. Door

onszelf te verplaatsen en in te leven in onze klanten
ontstaat een krachtig concept dat past bij jouw
organisatie en doelstelling. Samenwerking en
verbinding, daar worden wij blij van.

Je bent van harte welkom
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