
Frans Bolder begon in 1994 
in Nieuw-Dijk met CopyPoint. 
Inmiddels is zijn bedrijf gevestigd 
in Didam en is het uitgegroeid tot 
CP Grafi Media Groep: de grootste 
drukkerij in de regio.
–   “In drukken, printen en kopiëren zijn 
we al jaren sterk. En we blijven groeien. 
In dit digitale tijdperk merken we dat 
de vraag naar aanvullende marketing- 
en communicatieactiviteiten toeneemt. 
Daarom hebben we nu een groter, 
multifunctioneel bedrijfspand met daarin 
extra diensten. Met dit totaalconcept 
kunnen we u nog beter helpen. 

Wat u van ons mag verwachten? 
Vanzelfsprekend kwaliteit, service, 
fl exibiliteit en klantvriendelijkheid. 
Deze krant geeft u een indruk van 
wat we voor u in huis hebben.”
Frans Bolder – algemeen directeur

Wat kunnen we voor u doen?

CP Grafi Media Groep:

Alles onder één

Van ontwerp, drukwerk, webdesign en relatiegeschenk tot after sales

Frans Bolder  –  Algemeen Directeur

NIEUWE EXTRA’S

• webbouw/webdesign
• tekstschrijven/redactie
• marketing
• videoproducties 
• auto- en gevelreclame
• fotografi e
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Jos Burgers is het aanspreekpunt voor 
de nieuwste extra diensten binnen 
ons bedrijf. Als gedreven ondernemers-
adviseur ziet hij overal mogelijkheden 
voor mensen en organisaties. 

Laat u inspireren:
06 - 53 38 97 96

Hier mag gesproken worden van 
een ervaringsdeskundige. 
Na 30 jaar eigen ondernemerschap in 
het ‘grafi sche’ nu commercieel actief bij 
CP Grafi Media Groep. Uw aanspreekpunt 
voor drukwerk en andere grafi sche 
uitingen. Meedenken in idee en oplossin-
gen en uiteraard kostenbesparend werken 
resulteert in zeer tevreden klanten. 
Neem gerust contact met hem op.

Huisstijlontwikkeling
Voor een nieuwe huisstijl was u bij ons al aan het juiste adres. Inmiddels hebben we 
deze dienst verder ontwikkeld. Bent u tevreden over uw huidige huisstijl? Dan laten we 
het ontwerp van al uw andere uitingen hierop aansluiten. Een eenduidige uitstraling 
komt immers professioneel over.

Ons creatieve team staat voor u klaar

We houden van ons vak

Maak uzelf en
uw verhaal zichtbaar

Eric Boschman  –  hoofd vormgeving, DTP & fotografi e

Jos Burgers  –  coördinator nieuwe activiteiten

CP Grafi Media Groep heeft hier nu 
een oplossing voor. Onze tekstschrijver 
schrijft of redigeert uw teksten. 
Daarmee bent u verzekerd van foutloze, 
prettig leesbare teksten in de taal van 
uw doelgroep. En zo vergroot u de kans 
op succes van uw marketing- en commu-
nicatieactiviteiten.

Fotografie
Heeft u sprekende foto’s nodig voor uw 
drukwerk of website? We brengen u graag 
in contact met fotografen uit ons netwerk.

CP Grafi Media ontzorgt: van idee tot eindproduct

Tekstschrijven
Met een prachtig vormgegeven fl yer 
boordevol spelfouten of met een gelikte 
website zonder zoekwoorden (SEO) laat 
u kansen liggen. En dat is jammer. 

Videoproducties
Bewegend beeld trekt altijd. Een video 
is daarom een krachtig middel om 
bijvoorbeeld bezoekers van uw website 
kennis te laten maken met u of uw 
organisatie.

Een goed visueel verhaal brengt uw 
boodschap helder over en wekt uw 
organisatie meer tot leven voor kijkers. 
Dat kan iemand nu net dat ene zetje 
geven om voor u te kiezen.
CP Grafi Media Groep maakt professionele 
audiovisuele fi lms en video’s op broad-
castniveau. 

NIEUW NIEUW

Patrick Spoel  –  videoproducties

Wij adviseren waar nodig en denken graag met u mee

Digitale mailing
Hoe zou u het vinden als wij uw digitale 
mailings, opgemaakt in uw huisstijl, direct 
naar uw klanten mailen? Handig toch? 

Het enige dat u hiervoor hoeft te doen, 
is ons uw klantenbestand en de tekst 
van uw mailing doorgeven. 
De rest regelen wij voor u, als een 
soort marketingafdeling op afstand.

Sarian Dijkstra  –  tekstschrijven & redactie

Webbouw en webdesign
Het komt professioneel over als uw 
offl  ine (denk aan uw drukwerk) en 
online media (zoals uw website en social 
media) eenheid en kwaliteit uitstralen. 
Daarom kunt u bij ons nu ook uw website 
laten ontwerpen en aanpassen. 
Onze webbouwer zorgt voor een 
onderscheidend, klantgericht design 
en goede vindbaarheid.

Yvon-Cheryl Scholten  –  webbouw & grafi sch ontwerp

NIEUW

Loop gerust eens binnen, wij helpen u graag

Grootformaat printen

Steven Outhuis  –  accountmanager

Bekijk de introductiefi lm 
op onze website

Auto & Gevelreclame
Ons aanbod in reclame- en promotie-
drukwerk was al divers. Denk maar aan 
reclameborden, posters, kalenders, 
steigerbanners, canvas doeken, PVC cards 
en beursbenodigdheden. Inmiddels 
hebben we daar ook auto- en gevelreclame 
aan toegevoegd. Grote formaten zijn voor 
ons geen enkel probleem.

Met carwrapping kunnen we uw auto 
bijvoorbeeld veranderen in een rijdend 
reclame-object. Onze grafi sche afdeling 
staat garant voor creatieve ontwerpen, 
waarmee u uw auto een unieke look geeft.
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René Collignon  –  commercieel manager

CP Grafi Media Groep
Pittelderstraat 8
6942 GJ  Didam

0316 - 29 44 26
info@cpgrafi media.nl www.cpgrafi media.nl

René Collignon is als commercieel mana-
ger de centrale spil van de commerciële 
organisatie en is verantwoordelijk voor 
de aansturing en de resultaten van alle 
commerciële activiteiten.

Drukwerk leveren is onze corebusiness 
en voor een goede kwaliteit drukwerk zet 
Daniël Klijzing zich volledig in.

Voor grootformaat afdrukken moet u 
bij Léon Verburgh zijn. Hij zorgt ervoor 
dat bouwtekeningen en signing in de 
gewenste kleur uit onze printstraat rollen. 
Als u wilt, monteren we de gemaakte 
signing ook.

Meer weten? CP Grafi Media Groep 
is meer dan alleen een drukkerij. Meer 
informatie over onze producten en ons 
totaalconcept vindt u op onze website:

Léon Verburgh  –  specialist large format printing

Daniël Klijzing  –  hoofd productie

www.cpgrafi media.nl

Onze vertrouwde kracht

Alles onder één

PRODUCTEN
• zakelijk drukwerk
• reclame-/promotiedrukwerk
• presentatiemiddelen
• relatiegeschenken
• promotextiel
• signing
• bouwtekeningen

Aflevering producten
Met onze bestelbusjes leveren we 
drie keer per dag producten af.

Beurs/evenement 
Gaat u meedoen aan een beurs of een 
evenement? Wij helpen u van A tot Z 
met het hele traject: van ontwerp, 
drukwerk, mailing, standuitrusting 
en relatiegeschenk tot after sales. 
Profi teer van ons totaalconcept.

Digitaal printen
Voor veel bedrijven en non-profi torganisaties 
is digitaal printen een uitkomst: het is ideaal 
voor het snel reproduceren van bijvoorbeeld 
clubbladen, lesmateriaal en jaarverslagen. 
Onze printers kunnen binnen 24 uur zowel 
kleine als hele grote oplages leveren. 

Zakelijk drukwerk
De kwaliteit van uw drukwerk (off set 
of digitaal) geeft letterlijk een beeld van 
de kwaliteit van uw bedrijf of organisatie. 
Ons creatieve team en onze drukkers 
zorgen ervoor dat dit beeld positief is. 
Samen creëren we uniformiteit in al uw 
interne en externe communicatie-uitingen.  

Voor al uw 
communicatiemiddelen


