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Folders, tijdschriften en point-of-sale. Onze ontwerpers 

zorgen ervoor dat al uw publicaties er geweldig uitzien. 

Opgemaakt naar uw eigen wensen, in ùw huisstijl. Met 

net zoveel gemak ontwikkelen zij nieuwe concepten 

voor alle media die u maar wenst.

All business is local, dat geldt zeker in het retail land-

schap. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerp van POS- 

en andere communicatiematerialen. Van een enkele 

raamposter tot en met een volledige campagne. 

Dankzij de unieke combinatie van vormgeving, digitale 

productiecapaciteit en couverteermogelijkheden 

kunnen wij dit snel en adequaat verzorgen. Ook het 

gehele vervolgtraject van handling en verzending 

kunnen wij desgewenst verzorgen.

Het enige wat u hoeft te doen is adressen aanleveren. 

Wij regelen de rest! Bij aanvraag van een mailing 

maken wij in onze begroting graag inzichtelijk wat de 

meerprijzen zijn voor handling en porto. 

 vormgeving & dtp  direct mail

Wij produceren commercieel drukwerk in iedere gewen-

ste oplage. In eigen huis verzorgen wij producties op 

onze 2- en 4-kleuren vellen offset persen. Op onze digi-

tale afdeling printen en plotten wij voor zowel binnen 

als buiten gebruik. Wij kunnen dus ook kleine, op maat 

gemaakte oplagen snel voor u produceren.

Wij voldoen aan alle kwaliteitseisen die de hedendaagse 

klant stelt aan een moderne grafische onderneming. 

 Verder zorgen wij voor een goede naleving van wet- en 

regelgeving inzake milieu.

Wij leveren logistieke dienstverlening op maat. Ons 

specialisme: het verzamelen en distribueren van POS 

pakketten voor retailers.

Naast de distributie verzorgen wij ook opslag van POS 

materialen voor retailers. Al dan niet te ontsluiten door 

een webportal. Wij verzorgen het volledige logistieke 

traject voor retailcampagnes. Voor één vestiging, voor 

een cluster van vestigingen of gewoon een landelijke 

campagne. Per week gaan er bij HPC meer dan 1.000 

POS pakketten de deur uit. 

 druk & print  marketing logistiek

Uw grafische dienstverlener

Het is al ruim vijftig jaar geleden dat in Arnhem het 

 Holland Poster Centrum opgericht werd. Inmiddels 

heten we gewoon HPC en zijn we uitgegroeid tot een 

allround grafische dienstverlener voor de zakelijk markt, 

met veel ervaring in de retailsector.

Bij ons vindt u alles onder één dak: van vormgeving en 

DTP tot (digitale) drukkerij, van advies tot marketing 

logistiek. We hebben onze roots in retail. En die ken-

nis en ervaring gebruiken wij voor al onze klanten. 

 Resultaat: korte doorlooptijden, uitgebreid product-

portfolio en een uitgekiende logistieke dienstverlening.

Wilt u meer weten over HPC en hoe we u kunnen helpen 

met uw grafische vraagstukken? We vinden het leuk u te 

ontmoeten. Dat kan bij ons in Duiven, maar we komen 

ook graag naar u toe. 

hpc ontzorgt


