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Hall, 21 juni 2016

Tussenbericht 2016
Zoals we in ons communiqué van 7 januari jl. al schreven, was 2015 voor DG press in Hall een 
jaar van uitdagingen en successen. De Thallo, ‘s werelds meest geavanceerde offsetpers voor 
flexibele verpakkingen, werd onder grote internationale belangstelling geïntroduceerd. 
Het servicepakket van DG press werd uitgebreid en veel nieuwe klanten vonden hun weg naar 
DG press in Hall. 

Voor DG press betekende dit dat investeringen en uitdagingen, juist in deze fase van groei, 
hand in hand gingen. Ten behoeve van de bedrijfscontinuering kregen organisatorische en 
financiële professionalisering alle aandacht. Interne reorganisaties en het zoeken naar 
samenwerking met een internationale sterke partner waren dan ook speerpunt in de 
bedrijfsvoering. Dat DG press in haar opdracht geslaagd is, heeft u al kunnen lezen in een 
eerder verschenen persbericht. In dit communiqué informeren we u over de nieuwe 
samenwerking tussen DG press en Goss International, USA.

Goss International 
Goss International levert drukpersen en afwerkingssystemen - met inbegrip van de meest 
geautomatiseerde rotatieoffsetpersen in de wereld -, voor het drukken van tijdschriften, kranten, 
catalogi, verpakkingen, direct mail en andere grafische toepassingen. Al meer dan 100 jaar staat het 
merk Goss® voor innovatie en geavanceerde technologie. Goss International dankt haar 
marktleiderschap aan kennis, innovatie en technische expertise, hightech industriële toepassingen en 
de mogelijkheid om grootschalige projecten uit te voeren en te ondersteunen.

Goss International heeft haar hoofdkantoor in Durham, New Hampshire (USA) en grote 
productiecentra in Noord-Amerika, Azië en Europa. Goss International heeft een wereldwijd verkoop- 
en support netwerk en is aangesloten bij AIP.

Win-winsituatie
De belangrijkste resultaten van de strategische samenwerking zijn voor DG press in 3 punten samen 
te vatten. Allereerst is voor de komende 5 jaar de voortzetting van de kernactiviteiten, ‘het verlenen 
van service en onderhoud aan bestaande en nieuwe klanten’, veiliggesteld. Ten tweede draagt de 
samenwerking met Goss International bij aan vergroting van de internationale bekendheid en 
versterking van de marktpositie. En last but not least is een grote stap gezet richting verdere 
ontwikkeling en commercialisering van de Thallo. 

Voor Goss International betekent samenwerking met DG press dat zij, met toegang tot de Thallo-
productlijn, haar ontbrekende aanbod in machines voor offset packaging completeert en daarmee het 
strategisch en bedrijfspotentieel vergroot. 

Positieve marktwerking
De verwachting dat strategische samenwerking met een grote en financieel sterke partner een 
positieve marktwerking heeft, werd bevestigd tijdens de Drupa 2016. Vorig jaar nog aarzelende grote 
internationale partijen, toonden nu grote belangstelling voor de Thallo. Ook vonden er veel 
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gesprekken plaats met potentiële nieuwe klanten voor bestaande producten zoals Visions en 
service(upgrades). 

Als kers op de taart werd er met een Russische afnemer al onder het nieuwe samenwerkingscontract, 
een contract voor de verkoop van 1 Thallo 850 getekend. Deze moet in het eerste kwartaal 2017 in 
Moskou operationeel zijn. 

Toekomstverwachtingen
De verwachtingen voor de toekomst zijn alleszins positief. Zo werd er niet alleen in 2016 al 
1 Thallo verkocht, de verwachting is dat er dit jaar nog 1 volgt. Voor 2017, heeft Goss International de 
verkoop van 5 Thallo’s geprognosticeerd en voor de daaropvolgende jaren verwacht men 8 Thallo’s 
per jaar te verkopen. Goss International maakt hierbij gebruik van haar wereldwijde verkoop-, service- 
en distributienetwerk in America, Afrika en Azië. DG press assembleert en onderhoudt alle verkochte 
machines en behoudt eveneens de verkooprechten voor Europa en Rusland. 

Forecast 2016 & cijfers 2015 
Bovengenoemde berichten stemmen de directie van DG press positief voor de toekomst. Op dit 
moment is het nog te vroeg voor een forecast voor het hele jaar 2016 vanwege de implementatie van 
de samenwerking met Goss. Echter, zodra die cijfers beschikbaar zijn zullen deze gecommuniceerd 
worden. Wel kan vermeld worden dat de bruto marge over het eerste halfjaar van 2016 uitkomt rond 
begroting. De cijfers over 2015 zijn hier te bekijken.

DG press ziet de toekomst met groot vertrouwen tegemoet en verheugt zich op een positieve 
ontwikkeling van verdere samenwerking en groei.
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