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Gescoorde orders 2020 tijdens de Corona crisis 
 
Ondanks de impact die de Corona crisis wereldwijd heeft zijn wij in staat geweest om orders te blijven 
scoren naast het met succes afronden van reeds gescoorde orders. Hieronder vermelden wij drie mooie 
orders die wij het afgelopen half jaar hebben gescoord. 
 
Imprimerie Officiele De La Republique Tunissienne (IORT) – Nieuwe Vision 

 
Net voordat de wereld in een wereldwijde lock-down terechtkwam, kregen wij de opdracht om een 
nieuwe Vision web offset te vervaardigen voor de staatsdrukkerij van Tunesië; Imprimerie Officiele De 
La Republique Tunissiene (IORT). De staatsdrukkerij zag de behoefte aan overheids gerelateerd 
drukwerk toenemen en  investeert daarom in een nieuwe Vision om aan deze groeiende vraag te kunnen 
voldoen. 

 
Vanwege de pandemie en de bijbehorende reisbeperkingen konden we het team van IORT niet 
persoonlijk ontmoeten. DG press en IORT pasten zich echter snel aan het 'nieuwe normaal' aan door 
elkaar via videoconferenties te ontmoeten. Er wordt inmiddels in een hoog tempo vooruitgang 
geboekt met dit project. De levering van deze gloednieuwe drukpers zal dan ook voor het einde van dit 
kalenderjaar plaatsvinden. 
 
Repro – Verhuizing VSOP 
 
Deze maand zijn we gestart met de demontage en klaarmaken van een VSOP in Mexico die hierna wordt 
verhuist naar een nieuwe eigenaar in Litouwen. Deze order was al geruime tijd binnen maar door diverse 
restricties in verband met het Corona virus was het niet mogelijk om aan deze opdracht te starten. 
Inmiddels is, uiteraard met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen, de verhuizing gestart en zal 
deze naar verwachting in oktober van dit jaar afgerond worden.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
Lexlines – Extension Vision 
 
Slechts 6 weken na ontvangst van een 
bestelling van één van onze Zuid-Afrikaanse 
klanten waren we in augustus al klaar om te 
leveren. De bestaande Vision is uitgebreid met 
een extension van 4 extra printtorens en UV-
lampen. Door deze machine uit te breiden 
wordt de klant nog competitiever. De units 
zijn nu op transport waarna ze worden 
geïnstalleerd. Door het modulaire 
bouwconcept van onze machines zijn deze in 
de kortst mogelijke tijd operationeel. 
 
 
 
 

Verwachtingen 
 
In ons nieuwsbericht van april 2020 gaven we al aan dat we, net als veel andere bedrijven, een 
teruggang in onze omzet bemerken omdat we wereldwijd werkzaam zijn. Deze omzetdaling is met 
name zichtbaar in de Service en Spare parts omzet. We merken inmiddels een langzame en 
voorzichtige ontsluiting in diverse Europese landen maar ook daarbuiten indien er sprake is van 
noodzakelijke inzetten. Daarnaast maken wij gebruik van de door de overheid genomen maatregelen 
zoals de NOW regeling. De aangevraagde NOW 2.0 is daarentegen al een stuk lager dan de 
aangevraagde NOW 1.0. In verband met de impact van het Corona virus hebben wij verder een stand 
by financiering van onze huidige bankfinancier verkregen onder de bestaande kredietfaciliteiten, 
deze hebben we echter tot en met heden nog niet hoeven te gebruiken. Op basis hiervan verwachten 
we dat aan onze financieringsbehoefte voldaan kan worden. 
 
De verwachte impact op de verkoop van nieuwe machines wordt vooralsnog beperkt geacht al zal er 
wel sprake zijn van enige vertraging. De beperkte impact komt omdat afnemers van de Thallo onder 
andere flexibele verpakkingen maken voor levensmiddelen, farmaceutische producten en 
schoonmaakmiddelen. De vraag naar deze producten loopt in de huidige marktomstandigheden 
door. De afnemers van de Vision voor veiligheidsdrukwerk zijn met name staatsdrukkerijen. Deze 
produceren onder andere postzegels, identiteitsbewijzen en waardepapieren zoals bankbiljetten. De 
verwachting is dat deze aanvragen gewoon doorlopen.  
 
In de sales funnel van DG press zitten inmiddels meerdere grote opdrachten die naar verwachting 
op korte termijn zullen vallen. Het management team van DG press heeft echter verschillende 
scenario’s in kaart gebracht en neemt waar mogelijk en noodzakelijk passende maatregelen. 
Doelstelling hierbij is het blijven behalen van een positief resultaat over 2020 zoals deze is begroot. 

 
 


