Nieuwsberichten DG press - april 2019
imPRESSions Worldwide, Inc. nieuwe agent voor DG press in Noord-Amerika
Recentelijk heeft DG press imPRESSions Worldwide, Inc. als
agent voor Noord-Amerika benoemd. Vanuit twee locaties in de
Verenigde Staten (Burlington, Washington en Tupelo, Mississippi)
bieden zij een breed scala aan apparatuur voor offset drukkerijen.
imPRESSions Worldwide heeft een enorme voorraad tweedehands
drukpersen voor kranten en commercieel drukwerk en biedt
daarnaast de nodige randapparatuur aan.
Remko Koolbergen (directeur DG press) over de benoeming van
imPRESSions Worldwide als agent voor Noord-Amerika: “We zijn
constant op zoek naar uitbreiding van ons agentennetwerk en zijn
al geruime tijd bekend met imPRESSions Worldwide. Daarnaast
kennen wij Dave Gilmore al vanuit zijn tijd bij Goss International.
imPRESSions Worldwide heeft zich in de 25 jaar dat het bestaat
bewezen in web offset drukken en we zijn dan ook erg blij
imPRESSions Worldwide als agent te verwelkomen.”

Dave Gilmore (l) en Tom Loesch van
imPRESSions Worldwide

Even voorstellen: Mariët Koekoek – Finance Manager

Bijeenkomst voor NPEX-beleggers
Op donderdag 6 juni a.s. wordt de jaarlijkse bijeenkomst gehouden NPEX-beleggers. Tijdens deze
vergadering worden de jaarcijfers voor 2018, de vergelijkende cijfers voor 2017 en de cijfers voor het
eerste kwartaal van dit jaar toegelicht. Via de Stichting van Obligatiehouders ontvangen beleggers
uiterlijk twee weken voor deze bijeenkomst een uitnodiging.
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“Mijn naam is Mariët Koekoek en ik ben per 1 januari 2019 gestart als Finance
Manager en lid van het MT bij DG press. Hiervoor was ik als manager en
registeraccountant werkzaam bij een accountantskantoor. In deze 13 jaar heb
ik veel kennis en ervaring opgedaan in het binnen en buitenland en in diverse
branches, waaronder projectorganisaties en productiebedrijven.
De overstap naar het bedrijfsleven is een bewuste keuze geweest en de eerste drie maanden bij
DG press bevallen goed. Samen met het team hou ik me bezig met een verdere optimalisatie van
de administratieve organisatie en het in control zijn. Afgelopen jaar zijn er reeds grote stappen
gemaakt die nu verder doorgezet kunnen worden. Al met al een mooie uitdaging die ik met beide
handen heb aangegrepen en met vertrouwen tegemoet zie.”

Te verwachten: Thallo demo-machine
Onlangs zijn DG press en Contiweb begonnen met het bouwen van de Thallo demo-machine. Deze
machine wordt geïnstalleerd bij Contiweb in Boxmeer en biedt ons de mogelijkheid om de Thallo web
offset pers uitgebreid te demonstreren aan (potentiële) klanten. In de komende nieuwsbrieven zullen
we meer en meer onthullen over de nieuwe machine (lay-out, specificaties, demo-opties, etc.). De
machine zal naar verwachting rond de Labelexpo (24-27 september) klaar zijn voor demonstraties.

Aankomende evenementen
•
•
•
•
•
•

13 – 16 mei: UV Days – IST Metz GmbH, Nürtingen, Duitsland
11 – 13 juni: SDW / Identity Week – Londen, Engeland
25 juli: Vision Open Huis – Hall, Nederland
Augustus: 10 jarig bestaan DG press
24 – 27 september: Labelexpo – Brussel, België
16 – 23 oktober: K-Messe – Düsseldorf, Duitsland

Zoals u heeft kunnen lezen zijn er volop ontwikkelingen bij DG press. Wij gaan dan ook vol vertrouwen
ons 10-jarig jubileum tegemoet. Wij zien u graag tijdens de bijeenkomst voor NPEX-beleggers op
donderdag 6 juni a.s.
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