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Familiebedrijf Logo Products maakt maatwerk van drukwerk

“Wij bedrukken in
principe alles!”
“Wij zijn wat je noemt een echt familiebedrijf. Mijn ouders, mijn broer en mijn vriend maken
allemaal deel uit van Logo Products. En de rest van de medewerkers – zeven in totaal – is al

We zijn actief in een groot deel van NoordOost-Europa, maar vergeten zeer zeker de
klant ‘om de hoek’ niet,” benadrukt Melanie.

zo lang in dienst, dat is ook een beetje familie,” vertelt Melanie van der Elsen over Logo

Weggevertjes

Products. Het bedrijf werd in 1994 opgericht en in 2005 namen vader Thijs en moeder Hannie
de zaak over van de toenmalige compagnon. “Ik had lange tijd in de kunststofindustrie
gewerkt en raakte geïnteresseerd in het bedrukken van kunststoffen. Want de ene kunststof
is de andere niet, net zo min als de ene inkt de andere niet is. Dat vraagt specifieke vakkennis.
En daarover beschikken wij bij Logo Products,” aldus Thijs.

E

en bezoek aan Logo Products leert
dat het bedrijf alles in huis heeft om
allerlei soorten producten te
bedrukken. Alle apparatuur is voorhanden
om druktechnieken als tampondruk,
zeefdruk en foliedruk professioneel te
verzorgen. Ook is het bedrijf in staat om in
groot formaat te printen. “Dan moet je denken aan beletteringen, reclameborden en
posters. Sinds kort beschikken we over een
digitale printer, die allerlei producten van
een full colour-opdruk kan voorzien.
Deze nieuwe techniek levert prachtige

resultaten op en is voor onze klanten prijstechnisch gezien interessant,” legt Thijs uit.
Industrieel drukwerk

Melanie vervolgt: “We bedrukken eigenlijk
alles, maar onze specialisatie is industrieel
drukwerk. Voor grote klanten als Luxaflex of
Sony Music in Oostenrijk drukken we grote
oplages.
Zo hebben we laatst een gigantische partij
cd-doosjes van de bekende Italiaanse
zanger Eros Ramazzotti op speciale wijze
bedrukt. Dan huren we overigens wel
mensen in, want dat zijn fikse klussen.

De familie Van der Elsen signaleert dat in de
categorie relatiegeschenken een kentering
plaatsvindt. Hannie zegt hierover: “Vroeger
werden veel relatiegeschenken gebruikt als
‘weggevertjes’. Dat is nu anders, bedrijven
gaan er bewuster mee om. Ze kiezen voor
kleinere oplages, maar dan wel kwalitatief
betere producten. Bedrijven proberen zich
met een exclusievere uitstraling te profileren.
Kwaliteit gaat steeds vaker voor kwantiteit.
Dat is ook onze bedrijfsfilosofie, daar staan
we voor. Uiteraard kunnen wij ook de
goedkope hebbedingetjes leveren, maar
uiteindelijk leveren kwaliteit en duurzaamheid meer op. Wat ook opvalt, is dat veel
bedrijven kiezen voor milieuvriendelijke
relatiegeschenken: T-shirts van organische
katoen, apparaatjes die werken op zonneof waterenergie, dat soort dingen.”
Beste prijs

“Wij bedrukken in tegenstelling tot onze
concullega’s ook aangeleverde producten.
Dat is een ander sterk punt. Verder weten
we precies wat er te koop is, we bezoeken
regelmatig grote beurzen. Ook onderhouden
we nauwe contacten met het Verre Oosten,
dé markt voor de productie van
relatiegeschenken. Overigens is
het niet altijd voordeliger om
daar te laten produceren. Dat
bekijken we van opdracht
tot opdracht, want we willen
onze klanten de beste
kwaliteit voor de beste prijs
bieden,” oordelen vader
en dochter eensgezind.

Logo Products
Het Erf 17
5975 RN Sevenum
T 077 - 467 88 88
F 077 - 467 87 87
www.logoproducts.nl

14

het ONDERNEMERS
BELANG

