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Gert-Jan...

je volgende stap in Direct Mail is...

inputbestand: Modellen

...meer met kleur!
Creative DM Factory heeft geïnvesteerd
in een ultramoderne kleurenprinter, het
topmodel van Ricoh.
Daarmee kunnen wij je veel meer mogelijkheden
bieden om je Direct Mail campagnes efficiënter
te produceren en te personaliseren met als
uitgangspunt: meer conversie!

Wil jij het verschil maken,

Gert-Jan?
Veel efficiënter
We printen in één keer vanaf een blanco rol papier full color
DM-producties. Het is dus niet meer nodig om de rollen eerst
voor te drukken in huisstijlkleur(en). Hierdoor kunnen wij
jouw DM-producties als een zogeheten white paper factory
produceren. Dat is veel efficiënter en betekent minder
verspilling en geen opslagruimte. Dat scheelt je tijd en dus
geld. Bovendien past het
helemaal in ons beleid om
zo GROEN mogelijk te
produceren.

Vanaf het nieuwe jaar is onze nieuwe Ricoh full color inkjetprinter volledig operationeel. Wij bespreken
graag de mogelijkheden met je en wat de volgende stap in Direct Mail voor Creative DM Factory

Wij printen en personaliseren full color in één
productiegang, niet alleen NAW gegevens maar
ook wisselende teksten en variabele beelden.

Je hebt keuze uit bijna alle soorten offsetpapier
– houtvrij en silk – tot 300 grams. Vooral voor
printproducties op ‘zwaarder’ papier tussen de

Daarna kunnen wij dit creatief afwerken met
luikjes of met kraslagen of als schuifkaarten of
noem maar op… Onze mogelijkheden zijn
(bijna) eindeloos!

170 en 300 grams kunnen wij extra toepassingen
voor je creëren en produceren. Denk aan onze
specialiteiten selfmailers en response verhogende
inserts in mailpacks.

Wat onze nieuwe inkjetprinter allemaal kan?
• Afdrukken in 4 kleuren CMYK in nieuwste
generatie inkjettechnologie
• Resolutie: 1200 x 1200 dpi, de hoogste
afdrukkwaliteit in zijn klasse
• Maximaal printformaat: 520 mm x 1370 mm
• Papier: houtvrij en silk offsetpapierkwaliteit,
40 tot 300 grams.

De volgende stap in Direct Mail...
kan zijn, Gert-Jan.

Bel of mail ons gerust
voor een afspraak.
Onze gegevens staan
hieronder of gebruik
deze QR code.

Jacqueline ten Klei: +31 6 22 18 55 19
Jacqueline@DMImpressions.nl
Peter de Vries: +31 299 40 97 50
Peter@DMImpressions.nl

DM Impressions
Signaal 95, 1446 WT Purmerend
+31 299 40 97 50
info@dmimpressions.nl
www.dmimpressions.nl

Deze selfmailer is geproduceerd en gepersonaliseerd op een Ricoh Pro VC 60000 bij Creative DM Factory DM Impressions.
Papier: 250 grs MultiArt® Silk, houtvrij wit gestreken papier met een zijdemat oppervlak uit de collectie van Papyrus.
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