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Hall, 29 maart 2017 

 

 

 

 

 

Terugblik 2016 en vooruitblik 2017  

 

Medio 2016 informeerden we u al dat DG press ServiceS in het kader 

van groei en bedrijfscontinuering grote aandacht liet uitgaan naar organisatorische en 

financiële professionalisering. Dat resulteerde in interne reorganisaties en samenwerking met 

Goss International. In dit communiqué berichten we over deze samenwerking tot nu toe, kijken 

we terug op de resultaten van 2016 en blikken we vooruit op 2017. 

 

Terugblik 2016 

 

Samenwerking Goss International en Contiweb vanaf medio 2016  

Vlak voor het begin van de Drupa in juni 2016 is DG press ServiceS een strategische samenwerking 

aangegaan met Goss International op het gebied van verkoop en aftermarket activiteiten voor 

bestaande apparatuur. Goss International is leverancier van drukpersen en afwerkingssystemen - met 

inbegrip van de meest geautomatiseerde rotatieoffsetpersen in de wereld. Goss International heeft 

haar hoofdkantoor in Durham, New Hampshire (USA) en grote productiecentra in Noord-Amerika, 

Europa. Daarnaast heeft DG press Services een strategische samenwerking gesloten met Contiweb in 

Boxmeer met betrekking tot de Thallo. Contiweb maakt deel uit van het Goss International concern. 

 

De belangrijkste uitgangspunten voor strategische samenwerking zijn voor DG press ServiceS in de 

volgende punten samen te vatten: 

 financiële zekerheidstelling en ondersteuning door Contiweb; 

 veiligstellen van service en onderhoud aan machines van bestaande en nieuwe klanten; 

 vergroting van de internationale bekendheid en versterking van de marktpositie;  

 verdere ontwikkeling en commercialisering van de Thallo. 
 

Voor Contiweb is samenwerking met DG press ServiceS gewenst omdat zij haar strategisch potentieel 

met toegang tot de Thallo productlijn in machines voor offset packaging vergroot. 

 

Drupa 2016  

In 2016 nam DG press ServiceS voor het eerst samen met Goss International deel aan de Drupa in 

Düsseldorf. De Drupa is een 2 jaarlijkse internationale vakbeurs voor de drukpersindustrie.  Waar DG 

press ServiceS aanvankelijk nog op hoopte, werd tijdens de Drupa 2016 merkbaar: samenwerking 

met een grote en financieel sterke partner heeft inderdaad een aanzuigende marktwerking! 

 

Potentiële afnemers van over de hele wereld toonden grote belangstelling voor de Thallo. Ongeveer 

50% van deze belangstellenden waren voor DG press ServiceS ‘new and first contacts’!  

De Drupa 2016 heeft dan ook niet alleen geresulteerd in uitbreiding van het prospectbestand, maar 

het leidde ook tot het versturen van een aanzienlijk aantal offertes.  

 

Op moment van schrijven van dit communiqué is bekend geworden dat een offerte die is verstuurd 

naar aanleiding van de Drupa, geresulteerd heeft in de verkoop van de 4
e
 Thallo aan een klant in 

Malta. Er staan nu nog een aantal offertes uit die n.a.v. Drupa 2016 zijn verstuurd.  

 

 

KLIK HIER VOOR BEDRIJFSPRESENTATIE 

http://www.dgpressservices.com/
https://www.youtube.com/watch?v=j_aL6tThtZU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=j_aL6tThtZU&feature=youtu.be
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DG press ServiceS kan niet anders dan concluderen dat de samenwerking met Goss International en 

Contiweb tot nu toe als zeer positief wordt ervaren. De financiële garantstelling en liquide 

ondersteuning van Contiweb zijn aanwezig op momenten dat dit gewenst is. Het behoeft geen uitleg 

dat dit bijdraagt in het verzilveren van commerciële kansen. Verkoopteams zijn supplementair aan 

elkaar en personeel kan worden uitgewisseld als het nodig is. De Thallo is ten positieve 

doorontwikkeld en de samenwerkende partijen vullen elkaar aan waar nodig. Kortom, een zeer 

prettige samenwerking die alleen maar ten gunste van beide partners zal groeien in 2017. 

 

Resultaten 2016 

Toen DG press in Hall in 2015 de Thallo introduceerde, bevestigde de grote nationale en 

internationale belangstelling dat DG press ServiceS de verwachtingen had waargemaakt: het neusje 

van de zalm onder de offsetpersen voor flexibele verpakkingen werd geïntroduceerd en bekendheid 

rondom haar bestaan vindt gestaag haar weg naar potentiële klanten. Het kon dan ook niet anders 

dan dat de verkoopverwachtingen voor 2016 hoopvol waren.  

 

Voor 2016 werd een verkoop van 3 Thallos, 2 gebruikte machines en 1 Vision geprognosticeerd. In 

werkelijkheid is dat niet helemaal waargemaakt en moesten we tevreden zijn met de verkoop van 2 

Thallos en 3 gebruikte machines. In eerste reactie een licht tegenvallend resultaat. Gelukkig bleven de 

divisies Service en Spares op niveau. 

 

Met een omzet van 7.734 miljoen Euro, een resultaat van -413 k  en een EBITDA van 54k kijkt DG 

press ServiceS evenwel positief terug op 2016, daar de omzet en resultaat negatief beïnvloedt wordt 

door de configuratie wijziging welke op het allerlaatste moment door de Russische klant is 

doorgevoerd waardoor levering van de machine niet meer kon plaats vinden in 2016. Tevens zijn in 

2016 de meeste betalingsregelingen met leveranciers afgerond en is de Thallo in samenwerking met 

Contiweb in Boxmeer verder doorontwikkeld.  

 

Daarnaast ervaart ook DG press ServiceS dat het economisch klimaat zich herstelt en de markt 

aantrekt. De interesse voor de Thallo vertaalt zich in meer offerte-aanvragen dan ooit. Dat werd 

duidelijk tijdens het onlangs gehouden ‘International Thallo Showcase Event 2017’. 

 

International Thallo Showcase Event 2017 

Het International Thallo Showcase Event is een regelmatig terugkerend driedaags-evenement dat dit 

jaar gezamenlijk door Contiweb en DG press georganiseerd werd bij DG press ServiceS op locatie in 

Hall. DG press ServiceS opende hiervoor drie dagen de deuren voor klanten, prospects en 

toeleveranciers.  

 

De doelstelling was vierledig: 

 demonstreren van de Thallo 850 die straks naar Rusland uitgeleverd wordt; 

 proces van voorbereiding rondom offsetdrukken demonstreren; 

 netwerken; 

 presentaties van derden door middel van een ‘table top conference’, waarbij toeleveranciers 
hun producten en eventuele nieuwe ontwikkelingen presenteren. 

 

Het International Thallo Showcase Event mocht zich in maart 2017 verheugen in nog meer interesse 

dan in 2015. Verdeeld over drie dagen vonden meer dan honderdvijftig deelnemers uit vele landen 

(Zuid-Korea, USA, Syrië, Saoedi Arabië, Jordanië om er maar een paar te noemen), hun weg naar 

Hall. In 2015 waren dat er nog dertig. En ruim twintig toeleveranciers namen deel aan de ‘table top 

conference’.   
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Een succesvol evenement, dat de belangstelling genoot van prospects uit binnen- en buitenland: 

waarvan de helft bestaande relaties waren en de andere helft nieuw was. De reacties op de Thallo zijn 

wederom zeer positief. Directeur Remko Koolbergen zegt hierover:  

“We merken nu dat de bekendheid van de Thallo langzaam doordringt in de markt. Wij 
hebben deze afgelopen drie dagen als zeer positief en hoopvol voor de toekomst ervaren. Dat 
we met de Thallo een prachtmachine ontwikkeld hebben, wisten we al, maar als hij dan weer 
zo enthousiast door bekende en nieuwe relaties ontvangen wordt, vervult je dat toch elke keer 
opnieuw met trots en optimisme voor de toekomst. Mede dankzij de huidige aantrekkende 
economie verwachten we de komende 1 tot 1,5 jaar zeker 2 à 3 nieuwe Thallos te verkopen. 
Onze aanvankelijke bezorgdheid maakt langzaam plaats voor een positief gevoel!”.  

 

Begroting 2017 

Voor 2017 is een verkoopprognose afgegeven van 3 Thallos 2 gebruikte machines en 1 Vision. De 

verwachting is dat dit in 2017 een positief bedrijfsresultaat zal laten zien.  

 

Directie en medewerkers van DG press ServiceS zien het jaar 2017 dan ook met vertrouwen 

tegemoet. 

 

 

DG press ServiceS 

 

Peter Kloppers     Remko Koolbergen     

Director      Director 

 

 
Hallseweg 21 - 6964 AJ Hall - The Netherlands 
Tel.: +31 313 671911  
Fax: +31 313 671919  
Website: www.dgpress.nl  
 

http://www.dgpress.nl/

