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KVGO-VOORZITTER CEES VERWEIJ:  
‘GRAFIMEDIA-ONDERNEMER MOET 
VERANDEREN’

PRINT PAKT LIVE 
IN BEELD GEVANGEN

DRIE DAGKRANTEN 
GEPUBLICEERD

BEURSMANAGER DEBBIE DE BRUIJN: 
VERTROUWEN VOOR TOEKOMST

COLOFON
KVGO-voorzitter Cees Verweij is duidelijk op de eerste dag 

van Print Pakt Live op 14 maart in Gorinchem: “De wereld 

verandert snel. Het gaat om print plus digitaal.”

Print Pakt is een initiatief van het KVGO. Met de come back 

-

Gorinchem?

-

-

mix en delen de markt meer dan in het verleden met andere 

 
 

door het KVGO.

 

T

Redactie

Opmaak & productie

Beeld

Print Pakt zonder papier gaat niet. Op het Kennisplein 

schreef en fotografeerde de redactie 24 pagina’s vol.

Cees Verweij plus alle workshop-gevers zijn geïnterviewd tijdens Print Pakt live. 

vertellen hebben? Google naar 

KVGO-voorzitter Cees Verweij:

‘Kansen pakken’
KVGO-voorzitter Cees Verweij aan 
de vooravond van Print Pakt Live in 
Gorinchem: “De wereld verandert 
snel. Het gaat om print plus digitaal.”

Print Pakt is een initiatief van het 
KVGO. Met de come back van de 

dagen Print Pakt Live bleken een 

Cees Verweij. Hoe kijkt hij aan tegen 
Print Pakt Live in Gorinchem? 

Communicatiemix
Cees Verweij: “Bedrijven in Neder-

de sector niet meer alleen draait om 

moeten ze zich zo veel als ze maar 

mogelijkheden die deze gebieden 

markt meer dan in het verleden met 
-

De organisatie van 
de vakbeurs kiest 
voor een nieuwe 
aanpak. Informatie 
inwinnen is een-
voudiger dan ooit.

-
tallen collega’s bezig met de voor-

Kom naar het Kennisplein!

Workshops
Met informatieve workshops onder-
bouwt Print Pakt Live hoe drukwerk 
en digitaal elkaar versterken. Waar 
liggen de kansen in de hedendaagse 
communicatiewereld?

14.00 uur
Jos Steutelings, VIGC
Online print als extra verkoopkanaal

worden onvoldoende onderzocht. Een 
inhaalbeweging is noodzakelijk als bedrij-

15.00 uur 
Peter Villevoye, GLU 
Nagelnieuw in InDesign, 
Photoshop en Illustrator

-

je handiger en sneller al die informatie 

dankzij deze sessie ook snellere en betere 

16.00 uur 
Toob Alers, vkgo
Social media een verdienmodel?

-

eraan als aanbieder? Toob Alers komt met 
-

17.00 uur
Print Pakt Live tombola

 

 camera.

Cees Verweij

#PRINTPAKT #GV2017
Lees verder op pagina 3

het evenement dat dit jaar anders is 
dan andere jaren. “Samen met onze 
adviescommissie hebben we beslo-

kennis willen delen met de markt"  

Informatie en gezelligheid

Dinsdag 14 maart 2017PRINT PAKT IS EEN INITIATIEF VAN HET KVGO
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Vakbeurs kiest voor kennis delen

Stemming zit
er goed in
2017 ligt na een geslaagde eerste 

dag goed op koers en ook de voor-

zijn positief. 

Beursmanager Debbie de Bruijn 

10.000 bezoekers te verwelkomen. 

vooral ook te laten informeren en 

inspireren: “Volg bijvoorbeeld de 

innovaties of neem deel aan een van 

Kennisplein.”

Doe mee aan de verkiezing van 
-

prijs. Haal een stemformulier bij 

de deelnemers van de Must See 

route en stem op uw favoriet. 

Tielen en Hexspoor), winnaar van 

Kom naar het Kennisplein!

Workshops
Met informatieve workshops onder-

bouwt Print Pakt Live hoe drukwerk 

en digitaal elkaar versterken. Waar 

liggen de kansen in de hedendaagse 

communicatiewereld?

#PRINTPAKT #GV2017

winnaar van 

de CMBO/

bekend op 

donderdag 

16 maart om 

17.00 uur. 

Op dat moment 

wordt ook de CMBO Innovatie 

Award uitgereikt. Deze prijs wordt 

Kies voor innovatie

14.00 uur
Pieter Kers & Erik Timmermans, 

Papier & Karton

Designing backwards

-

-

-

-

15.00 uur

Projectmatig en mobiel werken

Creativiteit vindt tegenwoordig steeds vaker 

Hoe werken die mensen en apparaten 

op tijd en ook nog eens voor uiteenlopende 

dan een bundeltje software; de Adobe apps 

16.00 uur 

Printing beyond paper

Er worden grote kansen voorgespiegeld in 
-

-

stalleren bij grootformaat sign, of – de ande-

met de deelnemers naar antwoorden.

17.00 uur
Print Pakt Live tombola

 

visitekaartje in bij de balie op 

een gelukkige prijswinnaar – 

die wel persoonlijk aanwezig 

Woensdag 15 maart 2017
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Branche kiest voor toekomstperspectiefBeursklimaat positiefIn tijden van verkiezingsuitslagen is het niet moeilijk om de stemming op de vakbeurs te peilen. Die is namelijk vrijwel zonder voorbehoud positief. Veel bezoekers moesten bij aankomst wat geduld opbrengen, want door de grote belangstelling ontstond er op de tweede zonover-
evenementenhal. 
Over het succes van de beurs valt nauwelijks te twisten. De eerste twee dagen waren druk bezocht en de kwaliteit van de bezoekers is hoog. De standhouders geven aan dat ze de goede gesprekken met de aanwezigen zeer waarderen en de bezoekers tonen veel belangstelling voor de innovaties op de beurs – dit-maal nog overzichtelijker dankzij de 

Ook dit jaar bekroont een jury, bestaande uit gerenommeerde vakjournalisten, het meest innova-tieve product of de meest inno-
Vakbeurs & Vakbeurs Sign 2017. Onder leiding van 
juryvoorzitter Albert Noppen stellen Mar-co den Engelsman (Blokboek),

Herman Hartman 
(SignPro) en Peter 
Luit (Printmedia-
Nieuws) de uitein-
delijke winnaar vast. 

Kom naar het Kennisplein!WorkshopsMet informatieve workshops onder-bouwt Print Pakt Live hoe drukwerk en digitaal elkaar versterken. Waar liggen de kansen in de hedendaagse communicatiewereld?

#PRINTPAKT #GV2017

De nominaties worden toegelicht tijdens een speciale CMBO-bij-eenkomst op het Print Pakt Live Kennisplein, waarna CMBO-voor-zitter Joost Morsink de winnaar van de CMBO Innovatie Award 
bekend maakt. Direct aansluitend zal 'Mr. Print Pakt' Alex Kunst ook de winnaar 

bekend maken van de CMBO/Print Pakt Publieksprijs. De uit-reiking start om 17.00 uur en sluit af met een netwerkborrel.

Uitreiking CMBO Innovatie Award

Stem ook vandaag nog op uwfavoriet in de Must See-route

14.00 uur
Patrick Verkaart, SpottaFolders na de Ja/Ja
Zodra de Ja/Ja-wetgeving wordt geïntroduceerd zal het folderlandschap drastisch veranderen. In 2016 heeft Spotta in samen-werking met Direct Research en Perspective 

grootschalig marktonderzoek onder consu-menten en adverteerders gedaan om meer 
zicht op dit folderlandschap te krijgen. De resultaten van dit onderzoek zullen worden gepresenteerd, waarbij Verkaart de visie van de doeken doet.

15.00 uur
Peter Villevoye, GLUKrachtig trio: print, website en digitale publicaties

Na vijfduizend jaren papier en ruim vijf eeu-wen drukwerk krijgen veel vertrouwde pa-van die digitale glazen plankjes. Adobe biedt 
al sinds de allereerste e-readers en iPads diverse tools en platformen voor digitale publicaties, zoals AEM Mobile, ePub Fixed Layout en Publish Online. Hoe combineer je bladen, folders en andere uitgaven met di-

gitale media vol interactie en navigatie? Denk 
aan web-koppelingen, slideshows, audio/video, animaties, tabs en pop-ups, maar ook 
aan het beheer, de marketing en analytics.
16.00 uur
Albert Noppen & Richard Leloux, OCIHet innovatielab

Studenten hebben een frisse kijk op 
-dernemers voor nieuwe producten en diensten. OCI start een program-ma met hogescholen, onder andere met het Publishing Lab van de Hogeschool van Amsterdam, waarin studenten werken aan innovatie-vragen van bedrijven. Een idee of concrete innovatievraag? Ga in gesprek met Noppen & Leloux om te kijken hoe ze die gaan invullen.

17.00 uur
Print Pakt Live tombola
Lever je (papieren) visitekaartje in bij de balie op het Kennisplein. Elke dag gaat een gelukkige prijswinnaar – die wel persoonlijk aanwezig moet zijn – naar huis met een coole, blikverruimende, digitale Ricoh 360  camera.

Must-See route. De branche geeft daarmee blijk van een optimistische kijk op de toekomst.

Verkiezingstijd! Wie wint de 

CMBO/Print Pakt Publieksprijs?
Stem* en win**

Welke deelnemer aan de Must-See Route heeft het innovatiefste product of de innovatiefste dienst?

Doe mee aan de verkiezing van de CMBO/Print Pakt Publieksprijs. Stem op uw favoriet en lever het 

formulier in bij de stembus op het Print Pakt Live Kennisplein.

We maken de winnaar bekend op donderdag 16 maart om 17.00 uur tijdens

de uitreiking van de CMBO Innovatie Award. Deze prijs wordt toegekend door een vakjury.

Digitaal drukken op alle papiersoorten

 

(Standnr. C. 102)

ABA bundelbandjes
Groen Bevestigingsmaterialen

 

(Standnr. H. 106)

3,5 kW freesmodule
Zünd

 

(Standnr. D.114 & E.111)

Beursprimeur op de stand

Amstel Graphics
 

(Standnr. A. 101, A.102 & B. 102)

Must-See Morgana Digibook200PUR

SDD
 

(Standnr. F. 109)

Nieuwe LED VIDEOWALL

ADS expo 

(Standnr. G. 118)

On-demand printen op textiel

Probo Sign 

(Standnr. J. 114)

Het innovatieve digitale LED stoepbord 

“Miax” LedXtra 

(Standnr. G. 108)
Impressed Print & Sign

 

(Standnr. F. 116)

OKI Pro-Serie
 

(Standnr. D. 107)

Dynamics NAV|PrintVis
Rainbowsolutions

 

(Standnr. D. 102)

Een nieuw licht op Signing!

Smart-Sign 

(Standnr. J. 104)

CottoVer People & planet

Texet Benelux 

(Standnr. J.112)

Zie ommezijde

* 1 stem per formulier

LIVEGORINCHEM

EEN INITIATIEF VAN HET KVGO

**Win ‘s werelds mooiste boek!Vul hieronder uw gegevens in en maak 
kans op Ornithology (productie: drukkerij 
Tielen en Hexspoor), winnaar van de 
internationale hoofdprijs van Schönste 
Bücher aus aller Welt.

Naam: ................
Bedrijf: ...............
E-mail ................
Houd me op de hoogte via: Print Pakt Nieuwsbrief CMBO Nieuwsbrief

(Foto: Sanne Kabalt/De Monsterkamer)

Donderdag 16 maart 2017

PRINT PAKT IS EEN INITIATIEF VAN HET KVGO

Dagkrant
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JOS STEUTELINGS: ONLINE PRINT 
ALS EXTRA VERKOOPKANAAL

DE VKGO WINT CMBO/PRINT 
PAKT PUBLIEKSPRIJS

TOOB ALERS: SOCIAL MEDIA 
EEN VERDIENMODEL?

Hoe verdien je geld met social media? Dat was de centrale vraag van de Print Pakt-workshop van Toob Alers van de vkgo. 

-
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ERIK TIMMERMANS & PIETER KERS:  
DESIGNING BACKWARDS

 

 

 

 

 

 

 

EDDY HAGEN: 
PRINTING BEYOND PAPER

Bij het carwrappen is humor nooit ver weg.
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PATRICK VERKAART:  
FOLDERS NA DE JA/JA

Hoe denkt het grote publiek eigen-

lijk over drukwerk, nu informatie via 

er nog een toekomst voor de folder nu 

de discussie over de ja/ja-sticker is 

losgebarsten? 

organisatie.

-

-

-

-

ners 

samen te stellen.

De laatste workshop op het Kennisplein werd verzorgd 

innoveren.

-

-

-

ALBERT NOPPEN & RICHARD LELOUX:  
HET INNOVATIELAB
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TOMBOLA TIME

ZILVEREN SPELD

IP DIGITAL PAKT CMBO 
INNOVATIEPRIJS

-

van de branchevereniging.

Print.

Bijna driehonderd bezoekers deden mee aan de publieks-

verkiezing voor het innovatiefste product of dienst en de 

Print Pakt Tombola. 

PETER VILLEVOYE  
GEEFT TALLOZE HANDIGE 
PREMEDIA-TIPS

-

-

-

-

-

-

-

combineert en er bovendien handige 
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NIEUWE KEY VISUALS EN ANDER 
PROMOTIEMATERIAAL 
BESCHIKBAAR

Voor de Print Pakt campagne 

zijn er vier nieuwe sleutel-

beelden die bedrijven  

kunnen inzetten om Print 

Pakt te ondersteunen. 

handtekeningen onder de 

Het materiaal is naar eigen 

tools of ga naar de Print Pakt 

Promo.

Maak kans op 37 miljoen!
3 mrt.Nederlandse Loterij


