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Even voorstellen…. 
 
Graag stel ik mezelf even aan u voor. Mijn 
naam is Jurgen Pols, ik ben 37 jaar oud en 
sinds 1 september 2015 werkzaam bij 
Vercom International BV.   
 
Na ruim 13 jaar in diverse inkoop-functies 
te hebben gewerkt, heb ik besloten te 
kiezen voor de andere kant van de 
onderhandelingstafel. Dit heeft mij altijd 
erg aangetrokken en ik vind het geweldig 
om te bouwen aan relaties door 
persoonlijk contact en door het leveren 
van kwalitatief hoogwaardige producten 
en het bieden van uitstekende service.  
 
Vercom International BV is een bedrijf 
met jonge, enthousiaste en gedreven 
medewerkers  en er heerst een informele 
en sociale sfeer. Een bedrijf met veel 
kennis en ervaring en met een heldere en 
ambitieuze visie voor de toekomst, 
waarbij de nadruk ligt op groei, service en 
flexibiliteit. Ik ben blij dat ik deel mag 
uitmaken van dit team en kijk uit naar een 
fijne samenwerking met u als klant. 
  
jurgen.pols@vercom.nl 
 
 

UPGRADEN DOOR DOWNSIZEN 
Jurgen Pols  
Sales Manager 
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Met de huidige fluctuaties in het prijsniveau en onzekerheden op het 
gebied van beschikbaarheid van grondstoffen is dit het uitgelezen 
moment om uw huidige en nieuwe producten onder de loep te 
nemen.  
 
Dat u verpakkingsmaterialen nodig heeft, staat vast en dat u 
daarmee afhankelijk bent van de huidige grondstofprijzen is 
eveneens een feit, maar de ontwikkelingen op het gebied van 
grondstoffen en masterbatches maken het mogelijk om met geringe 
aanpassingen uw producten te upgraden door te downsizen en 
daardoor beter om te leren gaan met fluctuerende prijzen.  
  
Wilt u weten of uw product, zonder concessies te doen in de 
kwaliteit, op een andere maat en/of dikte geproduceerd kan 
worden? Neemt u dan gerust contact op met één van onze 
verkoopmedewerkers en wij zullen u adviseren en gezamenlijk 
zoeken naar de beste oplossing.  
 
En wilt u uw product bestellen conform de huidige specificaties én 
tegen de beste prijs en leveringscondities? Ook dan is Vercom uw 
partner! 
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WAT HEBBEN WIJ VOOR U? 
GROOT, GROTER, GROOTST 

 
 
 
Groei 
Vercom is groeiende! Met o.a. de uitbreiding van  
ons salesteam, maar ook door te blijven investeren.  
Wij doen dat onder andere door ons machinepark continue te 
vernieuwen en te verbeteren. 
 
Om ook in de toekomst onze klanten te blijven voorzien van de 
beste oplossingen, blijven wij investeren in machines voor 
extrusie, confectie  en het verzorgen van de meest ultieme 
bedrukkingen. Onze prachtige productiehal leent zich hier perfect 
voor en wij zijn klaar om nog mooiere, betere en snellere 
leveringen te realiseren. 
 
Graag verwijzen wij naar onze 8-kleuren computergestuurde HD 
flexo drukpers, van het topmerk Windmöller & Hölscher. Sinds de 
uitbreiding met deze ultra moderne drukpers, heeft Vercom al veel 
hoogwaardige flexibele verpakkingsoplossingen voorzien van een 
verbluffend mooie bedrukking.  
 

Ramón Stavast 
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Ver-MX en Ver-SX, sterker én 
goedkoper dan het traditionele Ldpe! 
 
 
Wanneer u bijvoorbeeld actief bent als leverancier voor de 
bouwsector en uw klant vraagt om puinzakken, denkt u 
waarschijnlijk aan een Ldpe puinzak. 
 
Vanaf nu overtuigt Vercom u graag van de Ver-SX puinzak. 
Sterker, dunner én goedkoper dan de ‘ouderwetse’ puinzak. 
 
Denk voortaan ook bij afdekhoezen aan Vercom’s betere 
alternatief. De Ver-MX hoes. Ook deze is sterker, dunner 
maar vooral goedkoper dan de gebruikelijke oplossingen. 
 
Profiteer van snelle levering en scherpe prijzen en neem 
direct contact op met ons sales team! U bent toe aan 
nieuwe oplossingen en Vercom helpt u daar 
vanzelfsprekend graag bij! 
 
 
 

“Onze producten maken niet het grote verschil…  
onze medewerkers wel !” 
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