
Alle communicatie-
middelen, bestellen 
via één portal
Zo blijft je huisstijl 100% intact 



Al je marketing- en promotiematerialen  
in één toegankelijke webshop!
Zou het niet ideaal zijn als alle marketingmedewerkers, vestigingen, franchisenemers of resellers  
via één en hetzelfde, gesloten bestelsysteem eenvoudig huisstijldrukwerk, relatiegeschenken  
en promotieartikelen kunnen bestellen? Een systeem zo opgezet, dat alle bestellingen altijd binnen 
de geldende huisstijl worden afgehandeld?

Dat is mogelijk met DrukwerkPortal: een nieuw innovatief 
product van Drukmakers. Deze webshop wordt eenmalig 
ingericht in je eigen huisstijl. Alle marketing- en promotie-
artikelen die jouw bedrijf gebruikt, worden hierin klaargezet 
om besteld te kunnen worden. Daarna is het voor geautori-
seerde gebruikers een kwestie van het product selecteren, 
het aantal opgeven en de bestelling eenvoudig en zonder 
fouten afronden.

De voordelen van DrukwerkPortal
•  Optimale controle over de huisstijl, jouw bedrijf heeft 

overal dezelfde uitstraling. Er is geen ruimte voor afwij-
kingen, zo ontstaat er geen wildgroei aan middelen  
die niet aan de huisstijl voldoen.

•  Gebruikers van het portal vinden gemakkelijk zelf  
hun weg: het bestellen van marketingmaterialen roept 
nauwelijks vragen voor ze op! Door het wegvallen van 
die vragen heb jij weer tijd voor andere zaken.

•  Het portal is geschikt voor alle materialen, je bepaalt  
zelf welke artikelen er wel en niet een plekje krijgen. 

•  Met de handige design-module kunnen gebruikers 
bijvoorbeeld zelf hun visitekaartje aanpassen. Maar  
de basisopmaak, de huisstijl, blijft 100% intact!

•  Omdat gebruikers alleen gestandaardiseerde artikelen 
kunnen bestellen, is het voor bepaalde items handig om 
die in grotere hoeveelheden in te kopen. Een centrale 
inkoop en inkopen in het groot, leidt altijd tot kosten- 
besparingen!

•  DrukwerkPortal regelt desgewenst ook het beheer  
van de voorraad inclusief opslag en verzending; met de 
extra voorraad-module kun je altijd inzien wat er nog op 
voorraad op ligt. 

•  Snelle levertijden voor alle artikelen in het portal. Items 
die op voorraad liggen worden zelfs dezelfde dag nog 
verzonden. Een extra service naar je gebruikers!

Waarom DrukwerkPortal gebruiken?
Eenheid - Door alle marketing- en promotiematerialen  
eenmalig binnen de huisstijl te maken en beschikbaar  
te stellen voor marketingmedewerkers, vestigingen,  
franchisers of resellers, zorg je voor een uniforme uitstraling 
in het gehele bedrijf. 

Voorraad - Alle materialen kunnen door Drukwerkportal op 
voorraad gehouden worden. Met de extra voorraad-module 
houd je altijd zicht op de voorraad en DrukwerkPortal  
verzorgt de verzending van de bestellingen aan gebruikers. 

Besparing - Gebruikers kunnen via DrukwerkPortal alleen 
nog gestandaardiseerde artikelen bestellen. Bepaalde  
materialen kun je nu in één keer (in een grotere oplage) 
inkopen en vanuit voorraad aanbieden. Hierdoor realiseer  
je een flinke kostenbesparing!

Snelheid - DrukwerkPortal neemt veel werk uit handen. 
Doordat er bij een bestelling niet meer (oeverloos) heen  
en weer hoeft te worden gemaild, bespaar je veel tijd!  
Items die op voorraad liggen, kunnen zelfs al de volgende 
werkdag worden geleverd.

Gemak - DrukwerkPortal is je eigen webshop met hierin 
alle marketingmaterialen die binnen de organisatie gebruikt 
worden. Of het nu gaat om drukwerk, relatiegeschenken, 
kleding of signing: alles kan in de shop worden opgenomen.

Kwaliteit - DrukwerkPortal is aangesloten op uitsluitend  
gespecialiseerde leveranciers die kwaliteit hoog in het  
vaandel hebben staan! Doordat materialen centraal  
ingekocht en gecombineerd gedrukt worden, zijn de prijzen 
concurrerend.
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DrukwerkPortal 
is een merk van Drukmakers

Basicweg 15b
3821 BR Amersfoort
033 301 2 103

DE VOORDELEN VAN DRUKWERKPORTAL ERVAREN? 
MAAK EEN VRIJBLIJVENDE DEMO AFSPRAAK VIA  
MAIL@DRUKWERKPORTAL.COM


