Multicopy:
de allround communicatieondersteuner voor het mkb
Multicopy is veranderd. ”We
drukken en printen nog steeds,
maar we zijn beslist niet meer
de copyshop en drukkerij van
vroeger,” vertelt Hilde Sainteromane van Multicopy Zeist.
“Anno 2016 bieden we een
compleet pakket aan eigentijdse communicatiediensten.
Daarom heten we voortaan
Multicopy The Communication
Company.”

ALLROUND COMMUNICATIEONDERSTEUNER VOOR HET MKB
Hilde: “Naast drukken en printen doen
we nu zoveel meer. We adviseren,
ontwerpen, maken en regelen eigenlijk
alles op het gebied van eigentijdse
communicatie. Van huisstijl tot gevel-

reclame, van website tot apps, van
direct mailings tot e-mailcampagnes,
van autoreclame tot bedrijfskleding
en promotionele artikelen. Dat doen
we primair voor kleine en middelgrote
bedrijven. Dus ook in kleine oplagen en
binnen elk budget.”

TOTAALOPLOSSINGEN
“Er is de laatste jaren heel veel veranderd als het om communicatie gaat,”
vervolgt Hilde. “Wij maken al die nieuwe
communicatievormen breed bereikbaar
als een totaaloplossing. We regelen het
allemaal. Of het nu gaat om beter opvallen tussen concurrenten, het vinden van
nieuwe klanten of het krijgen van meer
business uit bestaande klanten.”

U WILT OPVALLEN
TUSSEN UW CONCURRENTIE?
“Als u bijvoorbeeld meer wilt opvallen kunnen wij u helpen en de zaken
groot(s) voor u aanpakken. Met mooie
gevelreclame bijvoorbeeld. Maar we zorgen ook voor de belettering en signing
van uw auto’s en we maken complete

beursstands, showroompresentaties,
displays, banners, billboards, vlaggen…
Opvallende communicatie kan zowel
intern als extern voor een indrukwekkende presentatie zorgen,” vervolgt zij.

PERSOONLIJK COMMUNICEREN?
“We kunnen uw communicatie ook
persoonlijker en dus doeltreffender
maken. Bijvoorbeeld met heel persoonlijke direct mailings met alle denkbare
variabelen. We personaliseren manuals,
syllabi, certificaten en uitnodigingen
voor beurzen en evenementen, maar
ook de benodigde hand-outs en het
materiaal voor de follow-up.”

ERVARING, SNELHEID
EN FLEXIBILITEIT
Hilde: “Inmiddels zijn we alweer 34 jaar
in Zeist gevestigd en hebben we heel
wat jaren ervaring in huis in creatieve
dienstverlening. Bovendien werken we
nauw samen met onze 70 collega-Multicopy bedrijven. Daardoor kunnen we
altijd verrassen. In snelheid, flexibiliteit
en mogelijkheden.”

Meer weten over wat Multicopy
The Communication Company
allemaal kan en doet? Kijk op
www.multicopy.nl/zeist.
Multicopy Zeist
Huis ter Heideweg 58 BG
3705 LZ Zeist
T 030-692 13 36
E zeist@multicopy.nl
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