Afdeling Kopie en Print

Kopie en printservice
Wij verzorgen van maandag tot en met vrijdag, tussen 9.00 uur en 11.30 uur graag uw print- en kopieerwerk.
Wat wij zoal kunnen maken, kunt u bij ons komen bekijken.
We hebben verschillende voorbeelden van het werk voor u klaar liggen, zodat u een goed beeld van alle mogelijkheden
krijgt.
We kunnen u dan ook prima adviseren over de mogelijkheden van printen, kopiëren, inbinden, sealen, papierdikte,
kleuren, enz.
Om een goed product te kunnen leveren, is het van het grootste belang dat het kopieerwerk uniform wordt aangeleverd.
Daarom verzoeken wij u om de opdracht alleen aan te leveren in MS Word en/of PDF file.
(Een PDF file kan door ons niet worden aangepast).
Voor het uitvoeren van opdrachten houden wij een termijn van 5 werkdagen aan. Uitzondering hierop zijn
uitvaartboekjes, die worden direct verwerkt.
U kunt ons altijd bereiken via kopie@deneinder.nl of tijdens openingstijden op
telefoonnummer 0413-490951. Natuurlijk kunt u ook gewoon even naar d’n Einder komen, wij zijn iedere maandag- tot
en met vrijdagmorgen aanwezig van 9.00 uur tot 11.30 uur.

Kopie en Print levert kopieer- en printwerk.

Briefpapier

Posters

Visitekaartjes

Enveloppen

Flyers

Brochures

Placemats

Folders

Doop/Trouwboekjes

Ansichtkaarten

Uitnodigingen

Bloks en losse navullingen

Printen
Wij zijn u graag van dienst bij Kopie en Print. Ieder formaat, in elke gewenste oplage. Visitekaartjes, briefpapier met
eigen logo, brochures, flyers etc.. Full colour en zwart/wit prints worden standaard geproduceerd op onze hoog volume
printers van Canon.
Wij verzoeken u uw printopdrachten aan te leveren op USB-stick of via de mail opgemaakt in word of in pdf-file.
Welk formaat kiest u? Een A4 kent u wel maar hoe zit het met de andere formaten? Met de formaten is het makkelijk:
elk formaat is steeds de helft van het vorige.
A3 42,0 x 29,7 cm.

A4 21,0 x 29,7 cm.

A5 21,0 x 14,8 cm.

A6 10,5 x 14,8 cm.

Afwerking
Wij zijn u ook graag van dienst met de meest uiteenlopende afwerkingen. Van nieten, gelijmd in de rug, thermisch
gelijmd, metalen- of plastic bindrug tot lamineren.

Briefpapier

A4 liggend

A4 staand

A5 liggend

A5 staand

Wij kunnen uw logo en uw eigen gegevens printen op A4, hierdoor heeft u altijd uw eigen (huis)stijl.
Dat kan natuurlijk ook op A5.
Wij hebben hiervoor 1e kwaliteit papier, helder wit. Maar wij hebben ook papier in de kleur roomwit, natuurwit of
ivoorwit. En natuurlijk alle andere gangbare kleuren.

Visitekaartjes

Visitekaartjes zijn, zeker als u net start met uw onderneming, onmisbaar. U zult dan waarschijnlijk nog niet zo bekend
zijn bij uw klanten en relaties. Visitekaartjes kunt u achterlaten op netwerkborrels, geven bij een gesprek, meesturen
met een relatiegeschenk, noem maar op.
Visitekaartjes zijn niet alleen voor de startende ondernemer belangrijk, maar voor iedereen die zaken doet: het zorgt
voor een blijvende indruk en u kunt zo heel gemakkelijk uw gegevens achterlaten.

Uw kaartjes kunnen worden geprint op 200 of 250 grams papier. Kom eens bij ons kijken naar alle mogelijkheden.

Flyers

Wij leveren flyers in de formaten A3, A4, A5 en A6 en natuurlijk in alle kleuren en papiersoorten.

Brochures

Bijna volledige vrijheid in het kiezen van formaten en papiersoorten. Op deze manier bent u volledig vrij in het
samenstellen van de brochure die bij u past

Brochures maken hoeft niet zo moeilijk te zijn als u denkt!

Als u er niet uitkomt kunt u ons altijd bellen. Ideaal toch?

Wij maken brochures op de formaten A4 liggend, A4 staand, A5 liggend, A5 staand, A6 liggend, A6 staand en
vierkant.

Folders

Folders printen kan heel eenvoudig. Wat soms wel als lastig wordt ervaren is het rekening houden met de vouw. Er zijn
verschillende vouwwijzen mogelijk en die vouwen lopen natuurlijk door het printwerk heen. Alle gevouwen folders op
papier dikker dan 170 grams krijgt bovendien niet één vouw maar er wordt ook een ril in geslagen om te voorkomen dat
de inkt breekt.
U wilt natuurlijk niet dat er een vouw dwars door een tekst loopt of ergens anders terecht komt waar u hem niet wilt.
Aarzelt u hierover? Neem dan gerust contact met ons op dan lopen wij het met u door zodat u vooraf weet of uw folder
naar wens zal zijn en u niet achteraf voor verrassingen komt te staan.
De mogelijke eindformaten zijn A3, A4, A5 en A6

Vouwwijze
Een folder is een gevouwen flyer. Hierdoor kan er op de verschillende pagina's een natuurlijke verdeling ontstaan voor
informatie, producten en/of aanbiedingen. Er zijn verschillende formaten en vouwmethodes mogelijk.
Elke vouwwijze heeft zijn eigen eindformaat (gesloten/dicht formaat) en papiermogelijkheid. Folders printen kan met vijf
verschillende vouwmogelijkheden onderverdeeld in twee groepen, 1 x vouwen en 2 x vouwen.

Doopboekje of boekje voor de mis bij trouwen

Een misboekje voor de doop van uw baby of het misboekje voor uw trouwen. Wij printen het graag voor u.
U heeft vrije keuze in:
Formaat (meest gekozen is A5 maar elk ander formaat is ook mogelijk)
Pagina's (Een geniet boekje bestaat altijd uit een viervoud aan pagina's)
Kleur en dikte papier
Omslag (wij adviseren hierin 120 grams papier, dit is wat dikker papier)
Inhoud (vanaf 90 grams papier)
Oplage.
Richtlijn voor een doopboekje:
Kies het aantal pagina's (inclusief omslag)
Een boekje van 8 pagina's heeft een voorkant, 6 binnenpagina's en een achterkant.

Uitnodigingen

Bij ieder feest hoort natuurlijk een gepaste uitnodiging die past bij de stijl of thema van uw feest.
Uw eigen ontwerp, uw eigen keuze van formaat en papier, wij printen het graag voor u.
Een enkele kaart, of gevouwen in lengte of breedte alles is mogelijk.

Posters

Posters printen? Dat kunnen wij voor u verzorgen in A3 en/of A4

Waarom posters printen?
Posters printen is ideaal voor het vragen van aandacht voor uw bedrijf, actie of evenement. Het lijkt misschien
ouderwets naast alle social media, maar met een poster valt u op. Iedere autorijder kent wel de billboards met
“Ziet u deze poster? Uw doelgroep ook.”
Bij posters geldt ook de kracht van de herhaling: hoe vaker mensen uw poster zien, hoe beter ze u zullen onthouden.

Enveloppen bestellen met uw eigen logo.

Enveloppen printen met uw eigen logo is een goed idee: uit verschillende onderzoeken blijkt dat een mailing of een
offerte een hogere respons heeft als die is voorzien van een voorbedrukte envelop en briefpapier.
Natuurlijk kunnen wij ook enveloppen printen om (kerst)kaarten of bijvoorbeeld uitnodigingen voor uw bruiloft in een
persoonlijke envelop te versturen. Voor enveloppen die qua maat en/of kleur afwijkend zijn hanteren wij wel een
minimale afname van 200 stuks.
Wij leveren alle gangbare afmetingen.

Placemats

Placemat printen en indien gewenst lamineren voor thuis of uw bedrijf
Placemat printen? Onze goedgeprijsde placemats kunnen voor vele doeleinden worden gebruikt: thuis voor een
verjaardag, trouwerij of jubileum, een placemat is ideaal als kleurplaat om de kinderen bezig te houden. Maar een leuke
vakantie- of baby/kinderfoto als placemat laten printen en lamineren maakt uw foto tot een blijvende herinnering.

Formaten
Wij kunnen uw placemat printen op:



A4-formaat
A3-formaat

Ansichtkaarten

Ansichtkaarten printen
Eigen ansichtkaarten zijn leuk en persoonlijk.
U kunt kiezen voor zowel gevouwen als niet gevouwen formaten. Alle gevouwen ansichtkaarten zijn voorzien van een
diepe ril, waardoor het printwerk niet scheurt en/of plooit. Dit is mogelijk in vele verschillende formaten. De
ansichtkaarten kunt u enkel- of dubbelzijdig full color laten printen.
U kunt ansichtkaarten in verschillende papiersoorten en formaten bestellen:






A3
A4
A5
A6
Vierkant

Blocks en losse navullingen

Wij maken voor u memo blocks, 1 zijde verlijmd of een losse navulling. U kunt kiezen uit wit of gekleurd papier.
Natuurlijk zijn alle papierformaten mogelijk.

