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De Innovationdays zijn begonnen als een kleinschalig Open Huis van Hunkeler in het Zwitserse Wikon en uitgegroeid tot een
internationale vakbeurs voor printprofessionals in Messe Luzern. Met bijna 6.000 bezoekers - waarvan ruim 200 uit Nederland
- over vier dagen, blikt Stefan Hunkeler, CEO en derde generatie binnen het Zwitserse familiebedrijf, trots en tevreden terug.
Vakbeurzen die groeien, ze bestaan kennelijk nog.

<<

Natuurlijk konden de Nederlandse
bezoekers niet om Hunkeler en
Horizon importeur Amstel Graphics
heen en zeker niet om Rob de Kort
(links), hier in gesprek met Christel
van de Wal en Ronald Bot van
Nic.Oud.

>>

<<

Het Amstel Graphics gezelschap aan het einde van de tweedaagse trip, vlak
voor vertrek terug naar Nederland, nog even op de foto. De volgende dag
lag er een kaartje met dit beeld op de mat. Kleine moeite, groot plezier.

>>

Tekst: Peter Zwetsloot Beeld: Giuseppe Toppers

Innovationdays

Paul Leijen van Ricoh (links)
toont de inkjet afdrukkwaliteit
van de nieuwe Ricoh
VC60000. Drukker Erwin
Koerts van Aeroprint is
overtuigd en ziet zelfs zonder
loep dat het net zo goed is
als offset.

<<

<<
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Ian Ceelen van Amstel Graphics (rechts) tegen Hugo en Herman Verlind
(links) van Zalsman: “Twee jaar geleden waren jullie de enige Nederlandse
drukkers, nu zijn er meer. Als er één vreemde eend over de dam is, volgen
er meer.”
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Impress heeft
sinds begin dit
jaar een nieuw
directieteam.
Daardoor heeft
Koos Halkes
(links) tijd voor
leuke dingen. Hier
informeert hij bij
Eric Elsnerus wat
er zoal te doen
is in Luzern en
omgeving.

Marnik Hoebrekx van Böwe Systec (links) tegen Martijn van Ballegooij
van Achmea; “Jullie willen toch kosten besparen en steeds meer in één
envelop stoppen? Dat hebben wij allang klaar, kijk maar.”

<<

Dharminder Bihari van Xerox (links) tegen Erik Houtkamp van Equipment
Services: “Als ik je straks onze nieuwe Rialto 900 laat zien, geen foto’s
maken, Erik, dan worden ze boos. Bovendien weet jij toch al lang wat er
onder de motorkap zit?”

>>

Will van der Kraan van Kern (links) legt aan Edward Salemink van Rotaform
uit waarom Kern, zo kort na het eigen Open Huis, dit keer de grote afwezige
is op de Innovationdays. “Maak je geen zorgen Edward, in 2017 zijn we
weer gewoon in Luzern van de partij.”

>>
>>
>>

>>

Yvonne Noortman van Kodak praat Remco Smit van
AtéCé bij over de inkjetontwikkelingen. “We hebben
onze Prosper monochrome inkjetprinters opgevoerd
tot 300 meter per minuut. We zoeken nu alleen nog
een dealer voor de Nederlandse markt. Iets voor
AtéCé, Remco?”

Voor Patrick Citroen van Amica Systems - net terug in de inkjet business kwamen de Innovationdays op het juiste moment. Hij onderbrak er graag
zijn vakantie voor, om overal zijn nieuwe visitekaartje af te geven. Hier aan
Claudia Weiss van Böwe Systec.

Dirkjan Stevens, de nieuwe COO van Pondres (rechts), keek in Luzern zijn
ogen uit en liet zich graag door praktijkmensen bijpraten en op de hoogte
brengen, zoals hier door Eldert de Jong van SNS Reaal.

VIP was goed vertegenwoordigd in Luzern. (vlnr) Peter Zwetsloot van PZC, Giuseppe Toppers
van Danto en de freelancers Alex Kunst en Ed Boogaard op de niet te missen Kodak party. Zo
te zien is Giuseppe ‘de Bob’.

Meer beelden van de Innovationdays staan onder de
tab ‘VIP-Events’ online gepubliceerd op www.vipdoc.nl
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