
innoprint

We willen alles overal en altijd.

Wanneer het óns uitkomt. Werken, bellen, shoppen, het laatste 
nieuws ontvangen, studeren, series en films kijken.

En dus ook printen.



Laten we eerlijk 
zijn.
Wie heeft er nog een goed 
werkende printer thuis? 

Eentje die exact doet wat jij 
wilt?

Bijna niemand.

Wie werkt er nog elke dag 
op een vaste werkplek?

Steeds minder mensen.

Dus?

Dus willen mensen op 
andere plekken bestanden 
af kunnen drukken. Waar en 
wanneer het hén uitkomt.

Dat vinden ze de normaalste 
zaak van de wereld.

Dat is een realiteit waar we 
niet omheen kunnen.

Innoprint is powered by Veenman, bijna 100 jaar ervaring in Integrated Document Management.

Wat printen 
we dan?

Die ene te gekke 
selfie

 De presentatie voor 
je werk

Je scriptie voor 
school

Officiële stukken 
voor de notaris

Die ticket voor dat 
vette concert



Wat mag je 
van innoprint 
verwachten?

Een A-merk printer

Levering van papier  
en toner

 Perfecte support 

Startpakket met 
promotiematerialen*
 

 Begeleiding bij sales 
en services

*Flyers, prijskaart en plafondhanger

Wat verwachten 
we van jou?

  Een goede 
huisvader die de 
printer met liefde 
behandelt en zorg 
draagt voor het 
bijvullen van papier 
en toner

    
Ondernemerschap 
om gebruikers en  
volume te verhogen

Nieuwe kansen 
voor jou.
Slim omgaan met deze 
dynamische tijd creëert 
kansen.

Door juist te voorzíén in 
de groeiende behoefte 
om altijd overal alles te 
kunnen, ontstaan nieuwe 
verdienmodellen.

Innoprint is er zo één.
Bezoekers maken 
afdrukken vanaf hun device 
naar keuze op een printer, 
door ons geïnstalleerd op 
jouw locatie.

Wat dat oplevert?
Extra traffic naar je locatie: 
van hotel tot bedrijfs-
verzamelgebouw - van 
winkel tot bibliotheek.

En dus extra inkomsten, 
dankzij een nieuw soort 
dienstverlening.
 
Sluit je aan bij de innoprint 
movement en bepaal je 
eigen succes.



Maak van jouw locatie een printhub; laat de vellen papier stromen 
en de euro’s maar komen!

Dat wil jij toch ook?

Innoprint kan al vanaf € 25,- p/m + eenmalige opstartkosten voor 
levering en installatie.

Ga snel naar www.innoprint.nl voor meer informatie 
of bel Joost: 06 132 73 939.
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