Echt drukkers
Welkom bij Flyersonline. Hoewel onze naam anders doet
vermoeden omdat u ook al jaren online bij ons terecht
kunt, zijn we een echte drukkerij.
Een drukkerij met meer dan 30 jaar ervaring, met gedegen
expertise en niet in de laatste plaats met zo’n 20 betrokken
vakmensen die persoonlijk garant staan voor de kwaliteit
van al uw grafische producties.
We vertellen u daar graag meer over. Wie we echt zijn,
wat we echt kunnen en waar we echt voor staan.

ECHT
Echt Online
Flyersonline ervaren? Dat kan natuurlijk online. 7 dagen
per week en 24 uur per dag kunt u prijzen van de meest
uiteenlopende producten bekijken en vergelijken, een
order plaatsen en bestanden uploaden. Uw bestanden
controleren we gratis.

Echt Offline
Maar vooral ook in persoonlijk advies vooraf willen we
u van dienst zijn. Echt aan tafel met specialisten die u
adviseren bij de ontwikkeling van uw product. Over
papiersoorten

en

over

kleuren.

Over

nabewerking,

distributie en kosten. Van huisstijl tot hardcoverboek.

Betrouwbaar
Op kleuren moet je kunnen vertrouwen. Wij bewijzen dat
door het leveren van hoogwaardige grafische producties
met constante, betrouwbare kleuren. Elke keer opnieuw.
Dat is wat echt telt. En blijft.

Expertise
We zijn professionals in CMYK, het drukken van een vijfde
kleur, complexe full colour producties op basis van uw
persoonlijke huisstijl, exact afgestemd op de gebruikte
papiersoorten. In alle mogelijke vormen.

ECHT
Voorspelbaar
Het drukresultaat garanderen we door al sinds 2006 de
ISO kleurnorm te hanteren en dat maken we voorspelbaar
door gecertificeerde kleurproeven vooraf. De kleur op de
afdruk uit de printer stemt overeen met de uiteindelijke
kleur op het drukvel uit onze persen.

Constant
Nooit een verschil in kleur. Niet bij herhalingsorders maar
ook niet bij de uitwisseling van bestanden met andere
drukkerijen die volgens dezelfde ISO kleurnorm werken.
Gewoon echt de juiste kleur. Altijd.

KLEUR

De kracht van PMS
Er is kleur. En er is PMS. Een wereld van verschil. Waar
kleuren in CMYK vooral in balans moeten zijn staat
PMS onafhankelijk voor uw indentiteit. Uw eigen kleur. De
uitstraling van uw organisatie.

Hoe inkt werkt
Echt PMS drukken vereist vakmanschap maar vormt de
bekroning van elk concept. Wij weten hoe inkt werkt, in
elke productie en op alle soorten papier. Zo zorgen we
ervoor dat uw eigen kleur te allen tijde gewaarborgd blijft.
Uiteraard in CMYK maar dus ook in PMS.

ECHT
Helpen met kiezen
Digitaal op de Kodak Nexpress of in offset. Op gestreken
of ongestreken papier. Wij helpen met het maken van de
juiste keuze voor uw product. Zo komen we samen tot een
constant en perfect resultaat. Wij adviseren u daar graag
in en voorkomen daarmee vervelende verrassingen.

Scherpe prijzen
We zijn één van de eerste drukkerijen van Nederland
die zich hebben gespecialiseerd in het gecombineerd
drukken voor uiteenlopende opdrachtgevers. Ook in PMS.
Juist daarom is bij Flyersonline PMS drukken niet duurder
dan full colour. Maar wel echt PMS.

Nexpress

PMS 144

PMS

Magenta 60
Geel 100

Modern
Niet alleen beschikken we over de modernste digitale
én conventionele drukpersen, en werken we onder FSC
keurmmerk. Ook hebben we de modernste pre- en
afterpress apparatuur zodat we in eigen huis kunnen
vouwen, stansen, brocheren en lamineren.

Flexibel
Afwijkende orders, aanpassingen op uw offerte binnen 4
uur, leveren met spoed of leveren op meerdere lokaties.
Onze orderbegeleiders zijn even strikt als flexibel in hun
streven uw order op tijd en op de juiste plek te krijgen.

ECHT
Mogelijkheden
Natuurlijk is er standaard al veel mogelijk maar nog liever
kijken we samen met u hoe we uw boodschap grafisch
vertalen. Van visitekaart tot brochure. Van flyer tot poster
tot zelfs de complete ontwikkeling van hardcoverboeken.
In een oplage al vanaf 1 stuk.

Vakmensen
En niet in de laatste plaats kunt u echt vertrouwen op
gemotiveerde vakmensen. Die weten hoe nauw drukwerk
luistert en daarom eerst denken en dan pas doen. Die
mensen zijn er echt. Zij maken onze organisatie en staan
altijd garant voor uw productie en een perfect eindproduct.

ERVAREN

Doen
Service niet slechts beloven maar vooral doen. Echt doen.
Door verder te kijken dan anderen. En daarbij ook echt
zien wat uw wensen zijn. Door niet alleen te luisteren maar
echt te verstaan wat u zegt. Alleen dan kunnen we dat wat
we beloven ook echt waarmaken.

Controle
De door uw aangeleverde bestanden worden altijd gratis
door ons druktechnisch gecontroleerd. We adviseren
vooraf en bij onduidelijkheden nemen we contact op en
helpen we bij het oplossen van eventuele problemen.

ECHT
Snel
Snel schakelen betekent dat we uw order snel in
behandeling nemen maar ook snel leveren. Gratis naar
één adres binnen Nederland ongeacht de bestelde
hoeveelheid maar uiteraard voldoen we - op aanvraag ook aan al uw overige specifieke wensen.

Echt perfect
Echt Flyersonline. Geen mooie verhalen dus maar wel heel
mooi drukwerk. Echt drukwerk. Dat vinden wij echt. Maar
eigenlijk is dat gewoon zoals het hoort.

CONTACT

Postadres
Laagjes 36
3076 BJ Rotterdam
Bezoekadres
Aristotelesstraat 20
3076 BD Rotterdam
E info@flyersonline.nl
T 010 - 7410420

www.flyersonline.nl

