PRINT IS BACK

COLOFON
Print Pakt is een langlopende
campagne, mogelijk gemaakt
door het KVGO.
Postbus 220
T 020 543 56 78
info@printpakt.nl
www.printpakt.nl

)åĹÏŅĵŞ±ÏƋåĀĬĵŅƴåų{ųĜĹƋ{±ĩƋXĜƴåŅŞÚå%ƚƋÏĘ%åŸĜčĹååĩĜĹ)ĜĹÚĘŅƴåĹ
čååüƋååĹĜĵŞųåŸŸĜåƴ±ĹĘåƋĹåčåĹÚ±±čŸŸŞåĩƋ±ĩåĬåĹĬ±±Ƌčų±ĀŸÏĘåŅĹÚåųĹåĵåųŸ
aan het woord.
Tijdens de opening van de Ledenraad van het KVGO op 16 november in Soest
keken de aanwezigen naar de première van ‘Print is back’.

Redactie
w.gielissen@kvgo.nl

Van 22 – 30 oktober 2016 was Print Pakt Live met een eigen podium aanwezig op de
Dutch Design Week in Eindhoven. Negen dagen lang sprak grafisch Nederland
daar tot de verbeelding van uiteindelijk meer dan 15.000 bezoekers. Jeroen van
Druenen (Jubels), Annette Dales (Multicopy), Fred Brouwer (VLGA), Gerard Pfaff
(Kalenderwedstrijd), Marco Zwaan (Zwaan Printmedia), Paulina de Nijs (Stichting
Print) en Erwin Koerts (Aeroprint) geven hun mening over dit gedurfde initiatief
van het KVGO.

Opmaak & productie
Carann & Strak, Amsterdam

Kijk op youtube > kvgotv
of scan de qr code.

Beeld
Print Pakt Live 2016
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PRINT PAKT LIVE
HIGHLIGHTS

Bedankt!
Print Pakt Live tijdens de Dutch Design Week werd een
daverend succes dankzij de inzet en medewerking van alle
mensen die in deze speciale uitgave bij Kernnieuws worden
genoemd. Alle deelnemers ontvingen een gepersonaliseerde, geprinte bedankkaart met daarop een foto van
hun optreden plus de url en qr code met een link naar hun
ĀĬĵŞģåţ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Î
•
•

15de Editie Dutch Design Week
9 Dagen
> 290.000 bezoekers
Eerste editie Print Pakt Live Eindhoven
> 15.000 Bezoekers
> 30 workshops
Twee documentaires
> 20.000 Ansichtkaarten
1 Zilveren speld
Winnaars kalenderwedstrijd
Best verzorgde boeken
1 Van Gogh
1 Monet
ƖƀcŅĹěŸƋŅŞčų±ĀŸÏĘåĀĬĵŸ
22 Interviews
Print is back!

Ondersteuning kwam van
Antalis, Almere | Binderij Hexspoor, Boxtel | CPNB
Erik Timmermans, Papierenkarton.nl Fred Brouwer, VLGA
Gerald Megens, KVGO Zuid | Stichting Kalenderwedstrijd
Stichting Print | Invisible Jim, Alkmaar | Ricoh, Den Bosch
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PRINT PAKT LIVE OP DUTCH
DESIGN WEEK DAVEREND SUCCES

De promotiecampagne voor drukwerk
en print van Print Pakt tijdens Dutch
Design Week in Eindhoven trok meer
dan 15.000 bezoekers. Het evenement
was daarmee een daverend succes.
Van 22 tot en met 30 oktober zette Print
{±ĩƋXĜƴåÚåĩų±ÏĘƋƴ±ĹĘåƋčų±ĀŸÏĘå
product en zijn makers in de spotlights,
ĵåƋƵŅųĩŸĘŅŞŸØŞųåŸåĹƋ±ƋĜåŸØĀĬĵƴåųƋŅĹĜĹčåĹåĹååĹåƻŞŅŸĜƋĜåƴ±Ĺčų±ĀŸÏĘå
hoogstandjes.
“Vijftienduizend creatives can’t be
wrong”, met die woorden sloot
Wolfgang Gielissen, hoofd communicatie van het KVGO het negendaagse
evenement af. Print Pakt voert campagne voor de kracht van drukwerk en
koos de Dutch Design Week uit voor
een hernieuwde kennismaking tussen
ÚåÏųå±ƋĜåƴåƵåųåĬÚåĹÚåčų±ĀŸÏĘå
makers. Het concept sloot prachtig aan
bij het thema van DDW ‘The Making of’.
Gielissen: “Tijdens onze campagne gaven
čų±ĀÏĜ±±ĹÚ±ƋåųĵååųŞųŅĵŅƋĜåƴŅŅųÚå
mogelijkheden van drukwerk gemaakt
moet worden. De creatieve wereld van
Dutch Design Week bleek daarvoor een
perfect podium te bieden.”
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Op de kaart
Vooral de ‘Op de kaart actie’ was een
doorslaand succes. Verschillende
drukkers gaven een proeve van hun
bekwaamheid met ansichtkaarten,
speciaal voor de gelegenheid gemaakt
en gratis mee te nemen door de bezoekers. Er werd gretig gebruik van gemaakt.
Uit reacties van het publiek bleek dat
de kaarten voor nieuwe inspiratie zorgden. Hetzelfde gold voor de expositie
met onder meer het nieuwe ontwerp
van woordenboek de Dikke Van Dale,
dat tijdens het evenement een van de
Dutch Design Awards won.
Inspiratiebron
Ook de workshops en presentaties
brachten het publiek op ideeën.
Ontwerpster Anouk van Mil (Bureau
Milc) vertelde hoe papier en drukwerk
een inspiratiebron voor haar werk is.
“Voor een van mijn boeken liet ik ontwerp en redactie geheel afhangen van
de gebruikte papiersoorten en de indeling die de drukker hiervoor maakte.”
Tijdens andere presentaties mochten
de bezoekers zelf aan de slag met ‘de
eigenschappen’ van papier, kregen ze
een workshop boekbinden en leerden

ze alles over de relatie tussen geur en
drukwerk en hoe drukwerk en print het
beste ingezet kunnen worden.
Missie geslaagd
Het Print Pakt-team vertoonde twee
intrigerende documentaires – Linotype
en Helvetica – over de schoonheid van
ĘåƋčų±ĀŸÏĘåƴ±ĩţ%åĀĬĵŸƵ±ųåĹƋŅƋ
nu toe nog maar kort in de bioscoop te
zien geweest.
Aan de vertoning van Helvetica ging
ååĹÆŅåĜåĹÚåĜĹĬåĜÚĜĹčƴ±Ĺčų±ĀŸÏĘ
ŸŞåÏĜ±ĬĜŸƋåĹƋƼŞŅčų±ĀåěĩåĹĹåųŞƚų
sang Henk Gianotten vooraf.
Gianotten: “Geen enkel project kan
zonder creativiteit. Print Pakt laat aan
het publiek zien wat de mogelijkheden
zijn van drukwerk. Ik ben er van overtuigd dat er tijdens Dutch Design
Week nieuwe ideeën zijn ontstaan,
die onherroepelijk leiden tot innovatief
drukwerk.”
)ÚŅŅč±±ųÚØčų±ĀŸÏĘģŅƚųĹ±ĬĜŸƋåĹ
medeorganisator van Print Pakt Live:

OOK AAN HET WOORD

“Het grafische product dreigt als
onderwerp langzaam maar zeker te
verdwijnen van de Dutch Design Week.
Wij brengen het weer onder de aandacht van de mensen en zorgen voor
vernieuwing. Uit de talloze gesprekken
die ik hier voerde en de enorme hoeveelheid reacties maak ik op dat onze
missie is geslaagd. Print is back.”

:åų±ųÚ{ü±ý
:åų±ųÚ{ü±ýØŅĹÚåų±ĹÚåųåƴŅŅųǄĜƋƋåųƴ±Ĺ
de jaarlijkse Kalenderwedstrijd, keek zijn
ogen uit. “Zoveel mensen. Vooral zoveel
jonge mensen. Het is de eerste keer dat
ik hier ben. Print Pakt Live is top.”

Jeroen van Druenen
)Ĭĩčų±ĀŸÏĘÆåÚųĜģüĩŅĹǄĜģĹƴ±ĩĵ±ĹŸÏĘ±Ş
tonen tijdens de Dutch Design Week –
zelfs als je niet naar Eindhoven kwam.
In de expositieruimte van Print Pakt Live
gingen duizenden ansichtkaarten mee
in de tassen van bezoekers. Jeroen van
Druenen was een van de creatieve
drukkers die meedeed en zelf een kijkje
kwam nemen.

Annette Dales
Annette Dales bezocht samen met
onder andere Gerard Slot van Multicopy
Nederland Print Pakt Live tijdens de Dutch
Design Week in Eindhoven.
“We zijn hier voor het eerst, en ik had het
niet willen missen.” Verschillende marktsegmenten: Publishing, Graphic Arts,
Label en Packaging: elk met unieke voorbeelden. Bij elkaar een staalkaart van
de vernieuwingen bij de productie van
papier en vernieuwingen van de markt
met als bonus een blik op de toekomst.
Nog eens kijken wat de specialisten er van
vonden? Kijk op het KVGO-tv kanaal op
youtube of scan de qr code.
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PRINT PAKT LIVE ‘PLACE TO BE’
TIJDENS DDW
{ü±ýŠƴŅŅųǄĜƋƋåųƴ±ĹŸƋĜÏĘƋĜĹčU±ĬåĹÚåųwedstrijd) bezocht de Dutch Design
Week voor de eerste maal: “Ik ben
verbaasd over de hoeveelheid mensen
die je hier op straat al tegenkomt.
Ook veel jongelui – en wie de jeugd
heeft, heeft de toekomst. Wat ik hier
bij Print Pakt Live aantref is boven
verwachting en de manier waarop het
gepresenteerd wordt: top!”

Deelnemers en bezoekers kijken zeer
tevreden terug op Print Pakt Live tijdens de Dutch Design Week (DDW)
in Eindhoven.
Het uitgebreide negendaagse programma van expositie, workshops
en presentaties bood eind oktober
volop mogelijkheden voor interesŸ±ĹƋåŅĹƋĵŅåƋĜĹčåĹƋƚŸŸåĹčų±ĀŸÏĘå
vakmensen en het zeer gemêleerde
DDW-publiek: “We laten hier zien, juist
ŅŅĩ±±ĹģŅĹčåĵåĹŸåĹØÚ±ƋÚåčų±ĀŸÏĘå
wereld leeft.”
“Design is alles. En goed design bepaalt
een goed stuk drukwerk.” Robert Jan
Derwig (Zwaan Printmedia) was er in
zijn workshops op de eerste dag van
Print Pakt Live helder over: hij wil graag
al in een vroeg stadium aan tafel met
designers. “Dus hier is the place to be
om met mensen in contact te komen.”
Ook Marco van der Krogt (De Bink)
vond Print Pakt Live een goed platform
Ņĵ±±ĹƋ±üåĬĩåĹĹĜŸƋåÚåĬåĹĵåƋčų±Āsche ontwerpers: “De belangstelling is
groot. Het publiek stelt vragen, wil aan
drukwerk voelen en het meenemen om
inspiratie op te doen.”
Op de kaart
Zwaan Printmedia en De Bink behoorden
tevens, net als bijvoorbeeld Koopmans’
drukkerij en Opmeer, tot het gezelschap
van drukkerijen dat deelnam aan de
‘Op De Kaart’-actie tijdens Print Pakt Live.
Daarbij vonden duizenden ansichtkaarten met bijzondere en creatieve papier-,
druk- en afwerkingsvoorbeelden hun
weg naar de bezoekers. Ook Jeroen van
Druenen (Jubels) deed mee: “Wij hebben gekozen voor een vouwkaart die je
terug kunt sturen. Als je hem openvouwt
staat er ‘Jij hebt mij ingepakt’. Ik denk
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22 INTERVIEWS
TE ZIEN OP KVGO-TV

dat dat met print ook nog steeds het
geval is.” Van Druenen had nog even
overwogen om zelf mee te doen aan
de Dutch Design week. Print Pakt Live
bood hem nu de gelegenheid om eerst
eens te kijken wat er allemaal te doen
is in Eindhoven: “Wellicht hebben we
volgend jaar een eigen stand.”
Echt drukwerk
Omringd door een tentoonstelling
met onder andere een selectie van
de Best Verzorgde Boeken, grepen
Patrick Bakermans (Binderij Hexspoor)
en Trudy Dorrepaal (Art Libro, drukkerij
Roelofs) hun Print Pakt Live-workshops
aan om hun liefde voor boeken te
verkondigen. Dorrepaal: “Wat mij opvalt
is dat ook veel jonge mensen interesse
hebben voor het gedrukte boek. Ze willen toch die tactiliteit en het gevoel van
papier – dat heb je niet op een scherm,
maar wel bij echte boeken. Een boek
leeft meer.” Handboekbinder Benjamin
Elbel toonde de bezoekers moderne
voorbeelden van het aloude ambachtswerk: “We proberen het vak hier weer
sexy te maken.”
‘Boven verwachting’
Ook de jaarlijkse Kalenderwedstrijd
speelde een belangrijke rol in de expoŸĜƋĜåƴ±Ĺčų±ĀŸÏĘåƋŅŞŸƋƚĩĩåĹţ:åų±ųÚ

‘Goed initiatief’
Erwin Koerts (Aeroprint) noemt Print Pakt
Live een initiatief ‘waar we met z’n allen
ƴååĬ±±ĹĩƚĹĹåĹĘåÆÆåĹěÚåčų±ĀŸÏĘå
industrie, de brandowners en iedereen
die te maken heeft met communicatie’:
“Print staat misschien niet meer zo hoog
op het prioriteitenlijstje van de gemiddelde communicatiemanager, maar dat
is eigenlijk zonde.
Want print heeft veel te bieden, misschien zelfs wel meer dan voorheen in
combinatie met nieuwe media. Print Pakt
is een initiatief dat dit allemaal verbindt
en dat is hier op de Dutch Design Week
op een hele goede manier uitgevoerd.”
kŅĩčų±ĀÏƚŸåĹĬåƋƋåųĩåĹĹåųBåĹĩ
Gianotten, die een inleiding verzorgde
bij de Print Pakt Live-vertoning van de
prachtige documentaire ‘Helvetica’, is blij
met het besluit van het KVGO om tijdens
de DDW aanwezig te zijn:
“Ik denk dat dit dé gelegenheid is voor
Úåčų±ĀŸÏĘåĜĹÚƚŸƋųĜåŅĵĘ±±ųĵŅčåĬĜģĩheden te tonen.”
VLGA-voorzitter Fred Brouwer (Agfa)
sloot zich daar graag bij aan, net als
Gerard Slot (Multicopy Nederland):
“Ik ben hier voor het eerst, en ik had
het niet willen missen.”
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Zaterdag 22 oktober
Pascal Pels en Robert Jan Derwig:
Drukwerk maak je samen
Een vroegtijdige bundeling van kennis
en passie levert de mooiste drukwerkproducties op. Pascal Pels en Robert Jan
Derwig (Zwaan Printmedia, Wormerveer)
media lieten tijdens twee sessies zien
hoe oogstrelend en verleidelijk drukwerk
tot stand komt. Drukwerk maak je samen.

Zondag 23 oktober
Patrick Bakermans:
How to cook a book?
Een goed boek kook je met de beste
ingrediënten. Kies het juiste papier, de
gewenste vlakligging en bepaal de
rugdikte. Patrick Bakermans (Binderij
Hexspoor, Boxtel) legde in twee sessies
uit hoe je de beste bindwijze voor jouw
boek kiest.

KVGO-tv laat in 22 compacte interviews
inleiders en bezoekers van Print Pakt
Live aan het woord over de impact van
čų±ĀŸÏĘƵåųĩŅŞÚå%ƚƋÏĘ%åŸĜčĹååĩţ

Marchelma van Breugel:
Beproef papier
Het juiste papier maakt het verschil. Of je
nu creëert, produceert of papier inzet om
te communiceren. Papieradviseur Marchelma van Breugel (Snpr, Gouda ) hielp
op 23 en 30 oktober deelnemers zoeken
en vinden bij het intensief beproeven van
papier.

Maandag 24 oktober
Marco van der Krogt: Druk met papier
Waar moet je aan denken bij het maken
van een papierkeuze? Dun of dik, glad
of ongestreken papier? Marco van der
Krogt (De Bink, Leiden) gaf op deze en
vele andere vragen antwoord over drukken en papier tijdens twee sessies.

Christiaan Janssen:
Letterpress houdt niet van full colour
Kijk wat er nodig is om een visitekaartje
in letterpress of foliedruk te drukken.
PMS-kleuren komen uit een blik en zijn
gek op polymeer clichés en magnesium
stempels. Pregen, blindpregen, embossen en de-bossen. Hoe diep kan de
bedrukking erin of omhoog. Kan ik een
preeg omhoog krijgen die niet zichtbaar
is aan de achterzijde? Christiaan Janssen
(Passion for paper, Den Bosch) toonde
ƴåųÆĬƚýåĹÚåƴŅŅųÆååĬÚåĹţ

Dinsdag 25 oktober
Trudy Dorrepaal:
Passie voor het papieren boek
Trudy Dorrepaal (Art Libro, drukkerij
Roelofs, Enschede) deelde in twee
sessies haar passie voor het gedrukte
boek met het publiek. Aan de hand van
inspirerende voorbeelden vertelde ze
hoe je met extra aandacht voor papierkeuzes, druktechnieken en bindwijzes tot
bijzondere boeken komt.

Ton van Gasteren: Ware kleuren
Print wordt meer en meer in verschillende technieken uitgevoerd.
Zoals met toner, inkjet, digitaal drukken,
offset of zeefdruk. Ton van Gasteren
(Drukkerij Snep, Eindhoven) liet zien hoe
je zorgt dat de (huisstijl) kleuren, ongeacht techniek en leverancier op de juiste
wijze worden weergegeven.
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Jet van der Grient:
Creative paper in the digital age
Papierproducent Antalis (Almere) vroeg
schrijfster en artdirector Veronique
Vienne om 12 iconische ontwerpers te
interviewen. Het resultaat is een unieke
cassette met 12 boekjes en evenzovele
papiersoorten, waarin internationale
topontwerpers als Milton Glaser, Park
Kum-jun, Elaine Ramos en Hans
Wolbers praten over hun werk en de
inspirerende invloed van papier. Jet van
der Grient van Antalis vertelde over het
bijzondere project.

Jan Rops:
Innovatie van inkjetpapier
Jan Rops ( Crown van Gelder, Velsen)
gaf bezoekers van het KVGO-district
Zuid een presentatie over trends en
verschillende inkjet-toepassingen in
verschillende marktsegmenten: Publishing, Graphic Arts, Label en Packaging: elk met unieke voorbeelden.
Bij elkaar een staalkaart van de vernieuwingen bij de productie van papier
en vernieuwingen van de markt met als
bonus een blik op de toekomst.

Woensdag 26 oktober
Marthin Flokstra:
Quality beyond limits
Print is plat gestandaardiseerd. Waarom
creativiteit beperken door de ISO-norm?
Als creatief wil je out of the box! Jouw
creativiteit verdient het beste drukwerk.
Waarom wel een HD-beeldscherm in je
smartphone en genoegen nemen met
platgeslagen drukwerk? Marthin Flokstra
(Schrijen-Lippertz, Voerendaal) legde
in twee sessies uit hoe meer detail en
ååĹčųŅƋåųåĩĬåƚųųƚĜĵƋåĜĹĘĜčĘÚåĀĹĜƋĜŅĹ
ŅýŸåƋÚųƚĩƵåųĩčåųå±ĬĜŸååųÚĩ±ĹƵŅųÚåĹţ

Stephan Koopman:
Raak eens een Van Gogh aan
Printerfabrikant Océ ontwikkelde een
ƚĹĜåĩåƋåÏĘĹĜåĩŅĵÚåÚĜĩĩåƴåųā±čåĹ
van schilderijen levensecht te reproduceren. Stephan Koopman (Océ, Venlo)
toonde reproducties van Van Gogh en
Monet, zoals ze nog nooit zijn gezien, laat
staan aangeraakt. De technologie is het
resultaat van een volmaakt huwelijk tussen digitale scan- en printtechnologie.

Annemarie Kleve en Jorg Hempenius:
Ik ruik verse boeken!
Lezen is beleving. Zou je een boek beter
onthouden, wanneer het ruikt naar gras?
Zou je niet willen weten hoe het ruikt,
wanneer je leest over de sterren en de
maan? Zoals een boek je kan betoveren
met zijn haar schoonheid en gevoel,
zo prikkelt een geur je onbewust.
Geur stuurt je emoties direct.
De bezoekers beleefden de geurexperimenten mee met Annemarie Kleve
(Ipskamp, Enschede) en geurexpert Jorg
Hempenius (Iscent, Zeewolde).
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Vrijdag 28 oktober
Anouk van Mil:
Eerst het papier, dan het boek
Voor het ontwerp van een nieuw boek
besloot ontwerpster Anouk van Mil (Milc,
Rotterdam) het eens helemaal anders
aan te pakken. Ze koos eerst het papier
en deed daarmee meteen inspiratie op
voor vorm, inhoud en redactie. Samen
met de papierleverancier en de drukker
ŅĹƋƵĜĩĩåĬÚåǄåååĹƚĹĜåĩčų±ĀŸÏĘŞųŅduct. Ze vertelde er enthousiast over.

Stichting Print
ŞųåŸåĹƋååųƋģŅĹčØčų±ĀŸÏĘƋ±ĬåĹƋ
Stichting Print (Groningen) en Print
Pakt Live boden drie jonge talenten
de gelegenheid hun projecten waarin
print en papier een essentiële rol
spelen te presenteren. Teuntje Fleur,
Kars van den Heuvel en Alice Mulder
vertelden over hun bijzondere projecten. Paulina de Nijs van de Stichting
Print: “Wat een prachtig podium om
je werk hier te kunnen laten zien aan
zo’n boeiende groep mensen.”

Henk Gianotten
ŅƴåųBåĬƴåƋĜÏ±åĹÚåĀĬĵ
:ų±ĀÏƚŸåĹĬåƋƋåųĩåĹĹåųBåĹĩ:Ĝ±ĹŅƋƋåĹ
(Soest) verzorgde de inleiding bij de eenmalige vertoning van de documentaire
ůBåĬƴåƋĜÏ±űţFĹÚåĀĬĵč±±ĹÚåĵ±ĩåųŸĜĹ
gesprek met gerenommeerde ontwerpers over hun werk, het creatieve proces
en de keuzes en esthetiek achter hun
gebruik van een letterfont. De Nederlandse ontwerper Wim Crouwel geeft zijn
positieve oordeel, maar een ontwerper
als Erik Spiekermann legt uit waarom hij
de Helvetica liever niet meer gebruikt.

Benjamin Elbel:
Books less ordinary
Voor boekbinders is een mooi boek veel
meer dan een verzameling gedrukte
bladzijden. Zij geven aandacht aan
details, zijn trots op het ambacht, de
duurzaamheid en houden van innovatie.
Boekbinder Benjamin Elbel (Elbel Libro
Bookbinding, Amsterdam) liet in twee
sessies het creatieve proces zien achter
de productie van ambachtelijk gemaakte
boeken.

Zaterdag 29 oktober
Erwin Koerts:
Make it happen
Over drukwerk en het maken ervan
wordt heel veel gepraat. En dat deed
Erwin Koerts (Aeroprint, Ouderkerk aan
de Amstel) in twee sessies.
Maar hij pakt het anders aan. Aan de
hand van ingewikkelde, recente projecten liet hij zien wat de valkuilen zijn
en de kleine juweeltjes die verborgen
zitten in de soms buitengewone complexe uitvoering van de opdrachten.
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DUIZENDEN KAARTEN
BEWONDERD, BEKEKEN EN
MEEGENOMEN
)Ĭĩčų±ĀŸÏĘÆåÚųĜģüĩųååčÚåĩ±ĹŸǄĜģĹƴ±ĩĵ±ĹŸÏĘ±ŞƋåƋŅĹåĹŅŞ{ųĜĹƋ{±ĩƋXĜƴå
tijdens de Dutch Design Week, zelfs als ze niet zelf naar Eindhoven kwamen.
In de expositieruimte van Print Pakt
Live bevond zich midden op de tafel
een inspiratiedisplay met ansichtkaarten die bezoekers van het evenement
konden meenemen. Print Pakt daagde
čų±ĀŸÏĘåÆåÚųĜģƴåĹƚĜƋŅĵååĹŞų±ÏĘtig setje kaarten aan te leveren met
een mooi ontwerp. Uitgevoerd met
bijvoorbeeld speciale inkten, een
speciale veredelingstechniek of
op bijzondere papiersoorten.

Deelnemers
• Bergman media, Gorinchem
• De Bink, Leiden
• Drukkerij Aeroprint,
Ouderkerk aan de Amstel
• Drukkerij Hazenberg, Boxtel
• Drukkerij Jubels, Amsterdam
• Drukkerij Kempers, Aalten
• Drukkerij Snep, Eindhoven
Î%ųƚĩĩåųĜģĜĘ±ÆŅØ:åýåĹ
Î:ų±ĀŸÏĘåčųŅåŞa±ƋƋĘƼŸØƚųĹĘŅƚƋ
• Koopmans drukkerij, Zwaag
• MDMX, Haaksbergen
• Opmeer, Den Haag
• Zwaan printmedia, Wormerveer

KVGO ZUID BEZOEKT
PRINT PAKT LIVE
Het bestuur van KVGO-district Zuid nodigde alle leden uit de regio op dinsdag 25 oktober
uit voor een bezoek aan de Dutch Design Week. De belangrijkste onderwerpen waren
‘Innovatie van papier’ en een bezoek aan exposanten op de Dutch Design Week.
Willy Bosch (foto) kreeg op op de Dutch Design Week in
Eindhoven de Zilveren KVGO-speld opgespeld door Fons
aåƋŸ±±ųŸţĜĬĬƼŅŸÏĘƴ±ĹÚųƚĩĩåųĜģĜĘ±ÆŅĜĹ:åýåĹĜŸƖĂ
jaar lid van het KVGO en heeft zich in die jaren vooral in het
zuiden voor het KVGO ingezet. Daarbij is hij lid van de Ledenraad. Fons Metsaars typeerde op de bijeenkomst Bosch als
een grafisch ondernemer die van zijn hart geen moordkuil maakt, maar altijd op een positief kritische manier zijn
bijdrage levert.
Jan Rops (Crown van Gelder) hield later op de dag, exclusief
voor de gasten van KVGO Zuid, een presentatie over trends
en verschillende inkjet-toepassingen in verschillende marktsegmenten.

VLGA VERGADERT
TIJDENS PRINT PAKT LIVE
Fred Brouwer, voorzitter van de VLGA, belegde de jaarvergadering van de vereniging op
woensdag 26 oktober voordat de deuren van Print Pakt Live openden.

De actie sloeg onder de bezoekers
enorm aan. Duizenden kaarten werden
bekeken, nog eens omgedraaid, met
elkaar vergeleken, besproken en meegenomen. Voor de kinderen, een lieve
vriendin of om gewoon aan de muur te
hangen. Als Op de kaart iets liet zien, was
het dat mensen van drukwerk houden
dat met liefde en creativiteit is gemaakt.

10
10

De leden openden de dag met een prima ontbijt, volgden de Paper Trail, verbaasden zich over alles wat er te zien en te
beleven was en traden bovendien aan het einde van de dag op als gastheer tijdens het gelukkig uurtje in de Happy Printer.
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NIEUWE KEY VISUALS EN ANDER
PROMOTIEMATERIAAL
BESCHIKBAAR
Voor de Print Pakt campagne
zijn er vier nieuwe sleutelbeelden die bedrijven
kunnen inzetten om Print
Pakt te ondersteunen.
Verder zijn er onder andere
banners beschikbaar, digitale
handtekeningen onder de
e-mail, teksten en beelden.
Het materiaal is naar eigen
goeddunken verder te
bewerken. Downloaden?
Ga naar www.printpakt.nl/
tools of ga naar de Print Pakt
website en klik op de tab PP
Promo.

Nederlandse Loterij
Maak kans op 37 miljoen!
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3 mrt.

