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Europese primeur voor DM Impressions

Sander Sondaal, Director Commercial and Industrial Printing, Ricoh Nederland te midden
van Jacqueline en Gert-Jan ten Klei van DM Impressions. Beeld: Giuseppe Toppers | Danto

DM Impressions uit Purmerend heeft bij Ricoh een nieuwe Pro C7200X besteld. Dat is een Europese
primeur, want bij DM Impressions staat straks de allereerste losblad vijf kleuren productieprinter uit
de Pro C7200X-serie. ‘Dat is mooi leuk, maar we hebben de nieuwe Ricoh vijf kleuren printer
natuurlijk gekocht om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn’, zegt Gert-Jan ten Klei.
‘Vooral met de mogelijkheden van de vijfde kleur kunnen wij ‘iets’ toevoegen. Denk aan het
bedrukken van donkere ondergronden met wit als basislaag voor full color bedrukking. Met de
onzichtbare rode toner kunnen we toepassing printen voor beveiligd drukwerk en extra
attentiewaarde toevoegen aan direct mail. Ook is het met het vijfde kleurstation mogelijk om
neonkleuren te printen of de prints te veredelen. Zus Jacqueline ten Klei vult aan: ‘Met onze nieuwe
aanwinst kunnen we meer toegevoegde waarde creëren en direct mail meer impact geven. Want dat
is waar DM Impressions voor staat. Het gaat bij direct mail om creativiteit en emotie, want dat levert
conversie op. Met onze nieuwe Ricoh printer kunnen we meer dan printen in full color alleen. We
kunnen voor onze klanten nieuwe creatieve toepassingen bedenken. En niet alleen bedenken, maar
ook printen.’

Over DM Impressions
De filosofie van DM Impressions is kort en krachtig: DM moet indruk maken, boodschappen moeten
beter gelezen en begrepen worden en uiteindelijk leiden tot conversie. Met 60 jaar kennis en
ervaring wil DM Impressions aan dat proces een bijdrage leveren. Met als doel: samen met
opdrachtgevers totaalconcepten realiseren waarin creatieve, digitale en technische mogelijkheden
worden verenigd en ingezet om het resultaat te optimaliseren.
Meer informatie: www.dmimpressions.nl
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