DROPinMEDIA

DROPinMEDIA ✩ Synchronising the world of print

U heeft een verhaal te vertellen, producten of diensten te verkopen, kennis om te delen of
informatie over te dragen. Uw boodschap dient alleen uw doelgroep nog te bereiken. Bij
voorkeur zo probleemloos en kostenefficiënt mogelijk. Daarvoor gaat u naar een specialist.

Specialiteiten:

✔ drukwerk
✔ direct mail
✔ printing-on-demand
✔ digitaal drukwerk
✔ warehousing & fulfillment
✔ websites en webshops
✔ vormgeving en DTP
✔ on-site project management
✔ printmanagemant

Uw voordeel in de markt van vandaag:

DROPinMEDIA is onafhankelijk en niet gebonden aan leveranciers. Daardoor kunnen wij
adequaat inspelen op de veranderende behoefte van de hedendaagse markt en voorop blijven
lopen.
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✔ Slechts één aanspreekpunt voor het gehele traject.
✔ Altijd de juiste leverancier voor uw specifieke wensen.
✔ Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding.
✔ Tijdbesparing in uw eigen organisatie.

DROPinMEDIA opereert als zelfstandig tussenpersoon in de grafische industrie en richt zich op
vormgeving, drukwerk, internet, direct marketing en -mail. De kunst voor ons is om voor u alle
zorgen omtrent het grafisch productieproces uit handen te nemen en meerwaarde te creëren
door een onafhankelijke en objectieve kijk op de productie mogelijkheden.

Door ons (internationale) netwerk van leveranciers zijn de mogelijkheden onbeperkt en zijn de
prijzen van de producten die worden geleverd in 95% van de gevallen een stuk scherper dan
van uw huidige drukker of reclamebureau. Een niet onbelangrijk voordeel is daarnaast dat u als
opdrachtgever één contactpersoon heeft voor het gehele traject en zelf geen kostbare tijd hoeft
te investeren in het selecteren van de juiste partij, waardoor er indirect ook kosten worden
bespaard. Een totale besparing tot zo'n 30% op uw inkoop is eerder regel dan uitzondering.

Er wordt gedrukt conform de huidige ISO normen en al onze producerende partijen zijn
gecertificeerd. Wij begeleiden en controleren het gehele productieproces van begin tot eind,
inclusief persafstemmingen, houden hierbij vast aan wat is afgesproken en staan garant voor de
kwaliteit en een tijdige levering.

Vraag een vrijblijvende offerte aan voor uw productie en ervaar wat wij voor u kunnen
betekenen!
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