Logistics & Handling

Toepassingen

Een van de onderscheidende punten van FaberExposize is dat we veel
verder gaan dan printen alleen. De afwerking, de systemen om de prints
in op te hangen of neer te zetten, de montage. Wij bieden u een volledige
turn-key oplossing zodat u zorgeloos uw groot formaat printproject kunt
uitbesteden.

•S
 amenstelling point-of-sales
pakketten.
• Labelling ter identificatie.
• Fijndistributie naar individuele
adressen.
• Montage/plaatsing visuals op
locatie.

Voordelen
•F
 aberExposize neemt alles uit
handen.
• Korte lijnen betekent veel controle.
• Besparing op transporten.
• One-stop-shop.
• Zorgeloos uitbesteden, zodat u
verder kunt met andere onderdelen
van het project.

Dat geldt dus ook voor het regelen van een stuk logistiek en handling.
Vaak printen wij een deel of het geheel van een promotie- of point-ofsale pakket. Dit gaat dan om meerdere fillialen van een retailketen of voor
verkooppunten van een merk. Ons werk wordt aangevuld met leaflets,
folderbakjes of andere accesoires, die bij ons worden aangeleverd.
Wij completeren en verpakken de pakketten voor distributie. Vervolgens
worden deze gelabelled, en aangeboden aan onze transportpartners
(overnight of rechtstreekse koeriers). Of het gaat nog een stapje verder en
wij doen ook de installatie van de visuals in de winkels.
Zo doen wij bijvoorbeeld voor BMW op alle 55 vestigingen de grote
raamstickers. Hier regelen wij alles. Van de opmaak voor elke vestiging,
naar de proef- en goedkeuringsfase, de produktie per vestiging, de
distributie en de montage van de visuals (incl. de verwijdering van de
oude uiting).
Deze extra services geven duidelijk aan dat onze kracht ligt in de volledige
uitvoering van een project, en maken het voor u heel prettig uitbesteden,
één contact en alles wordt geregeld!

FABEREXPOSIZE AMSTERDAM
Deccaweg 30 - 1042AD Amsterdam
088-48 01 100 - info@faberexposize.nl

FABEREXPOSIZE EINDHOVEN
Dillenburgstraat 16 - 5652AP Eindhoven
040-21 29 888 - info@faberexposize.nl

FABEREXPOSIZE ZOETERMEER
Fokkerstraat 3 - 2722NH Zoetermeer
079-34 35 353 - info@faberexposize.nl

HAAN RECLAMEWERK STIENS
Truerderdyk 4D - 9051JC Stiens
058-25 74 151 – info@haanreclamewerk.nl

