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Deze editie
• Voorwoord
• Vercom’s nieuwe
huisstijl en logo

• Vercom op internet
• Uitgelicht;
Hdpe folies en zakken

• Kleur bedrukkingen,
tot wel 8 kleuren!
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Steven Meester
Managing Director

WAT HEBBEN WIJ ALLEMAAL
VERANDERD?

Welkom bij Vercom!
Vercom International bestaat al weer bijna
20 jaar. In deze 20 jaar is ons bedrijf
uitgegroeid tot één van de grootste
leveranciers van eenmalige flexibele PE
verpakkingsmaterialen in Nederland. Maar
ook internationaal is Vercom zeer actief.
Met een eigen productievestiging in
Bulgarije en verkoopkantoren in België,
Frankrijk en sinds kort ook in Turkije. Een
resultaat om trots op te zijn maar er is nog
veel meer gebeurd de afgelopen tijd.

Ons nieuwe logo !

Om te beginnen hebben wij onze huisstijl
aangepast. Daarbij hoorde onder andere
een nieuw logo en een geheel vernieuwde
website. Op www.vercom.nl kunt u alle
informatie over ons bedrijf, onze werkwijze
en producten vinden. Wij horen graag wat
u daar van vindt!
Vercom heeft overigens nog meer
investeringen gedaan. Door een nieuwe
flexografische kleuren drukpers in gebruik
te nemen, creëerde Vercom een nog
breder productaanbod voor haar klanten.
Ook is 2014 het jaar waarin nieuwe
medewerkers, nieuwe mogelijkheden
namens Vercom International zullen
ontplooien. U leest er over in deze, óók
vernieuwde, nieuwsbrief.

Onze vernieuwde website!

www.vercom.nl
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WAT HEBBEN WIJ VOOR U?
HDPE ZAKKEN EN FOLIES
Vercom International produceert voor o.a.
de vleesverwerkende industrie wekelijks
miljoenen HDPE (en LDPE) kratzakken.
Deze zakken kunnen wij leveren op rol,
los, geblokt of op plastic pijpjes (easyopen
system). Uiteraard allemaal FDA geschikt,
Vercom International is namelijk een
BRC/IoP en ISO 9001 gecertificeerde
onderneming.
Oók onze HDPE folies zijn van een
constante hoge kwaliteit.
Profiteer van snelle levering en scherpe
prijzen en neem direct contact op met ons
sales team!

T +31 (0)75 642 02 14
E sales@vercom.nl

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

KLEUR BEDRUKKINGEN,
TOT WEL 8 KLEUREN!
8 Kleuren
Om in onze markt ‘in de voorhoede’ mee te
kunnen doen, is het van groot belang ook te
blijven investeren. Wij hebben dat onder andere
gedaan door ons machinepark te vernieuwen en te verbeteren.

Om ook in de toekomst onze klanten te blijven voorzien van de beste
oplossingen, hebben wij de capaciteit van onze bedrukkingen uitgebreid.
Door een prachtige nieuwe productiehal in gebruik te nemen, is er meer
ruimte ontstaan om de noodzakelijke drukvoorbehandelingen en
nabewerking uit te kunnen voeren.

Op die manier is er een mooie combinatie ontstaan met onze 8kleuren
computergestuurde HD flexo drukpers, van het topmerk Windmöller &
Hölscher. Door de uitbreiding afgelopen jaar met deze ultra moderne
drukpers, heeft Vercom bevestigd gekregen weer een stap verder te zijn
gekomen in het vervaardigen van hoogwaardige flexibele
verpakkingsoplossingen voor de industrie en food sector.

Ramón Stavast
Sales
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