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Repro Mercurius:
Groei en innovatie
Drie jaar geleden verhuisde Repro Mercurius naar de Telefoonweg
in Ede. Hiermee verviervoudigde de ruimte, zodat het bedrijf verder kon groeien en innoveren met nieuwe machines. En dat is
precies wat Repro Mercurius doet. Het afgelopen jaar werd het
aanbod van onder andere digitaal printwerk, reclameborden en
beurspresentaties uitgebreid dankzij de aanschaf van een nieuwe
unieke machine. Kortom, Repro Mercurius is volop in beweging.

Wat 24 jaar geleden begon met het zwartwit kopiëren van bouwtekeningen, is uitgegroeid tot een fullservice digitaal reprobedrijf dat zich kenmerkt door snelheid,
kwaliteit en betrokkenheid. Erik van Ernst,
directeur van Repro Mercurius, licht deze
kenmerken toe: “We zijn in staat om snel te

schakelen met opdrachtgevers om zo belangrijke deadlines te halen. Daarnaast
werken we alleen met machines uit het topsegment, zodat we altijd hoogstaande kwaliteit kunnen leveren.” Naast deze focus op
kwaliteit en snelheid, is Repro Mercurius
betrokken bij de regio. Zo sponsort het be-

drijf diverse sportclubs en diverse goede
doelen in de regio. Deze combinatie van
karakteristieke eigenschappen maakt Repro
Mercurius de ideale partner om uw bedrijf
zichtbaar te maken.

Uniek in de Benelux
Erik van Ernst: “Met de verhuizing hadden
we groei en innovatie voor ogen. Om dit
concreet vorm te geven, hebben we bijvoorbeeld dit jaar drie nieuwe machines
gekocht. Twee hiervan kochten we als uitbreiding en één ervan is uniek en de eerste
die in de Benelux geplaatst is.” Met de machine kan het bedrijf bollingen op de meest
uiteenlopende materialen bedrukken. “Van
golfballen tot usb-sticks, alles kan. Verschillende opdrachten zijn al afgeleverd,

Breed productaanbod
Repro Mercurius biedt klanten ongekend
veel mogelijkheden. Rini van Ernst: “Ons
productaanbod is door de jaren heen
steeds breder geworden. We begonnen
met het printen van bouwtekeningen, maar
inmiddels leveren we veel meer.” Zakelijke
klanten, gemeentes en particulieren kunnen bij Repro Mercurius terecht voor zeer
specifieke producten en ook voor grote,
veelomvattende opdrachten. Erik van
Ernst: “Bij ons kunnen klanten bijvoorbeeld
terecht voor 25 visitekaartjes, 100 enveloppen met passend briefpapier, maar ook
voor grote abri-posters. Verder leveren we
onder andere reclameborden, canvasdoeken, zeildoeken, stoepborden en beurspresentaties. Zo zie je onze producten terug
langs voetbalvelden, in winkelstraten, op
beurzen en langs de openbare weg.”
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Complete dienstverlening
De dienstverlening van Repro Mercurius gaat van A tot Z. Daarbij wordt
er strategisch meegedacht over de inzet van bepaalde middelen. Deze
middelen worden uitgewerkt tot kwalitatief hoogstaande producten.
Voor de montage van bijvoorbeeld beursstands en zeildoeken in frames
schakelt het bedrijf partners in. Met een gratis haal- en brengservice
heeft u geen omkijken naar uw zichtbaarheid. Dit zorgt voor een duurzame samenwerking en een stevig fundament onder langdurige relaties.

waaronder gedrukte tasjes, magneten, ijskrabbers, carnavalsplaatjes en aanstekers.
Ik heb al een proef van bedrukte ijskrabbers gestuurd naar een klant en we hebben
nog meer samples liggen om aan geïnteresseerde bezoekers te laten zien”, aldus Van
Ernst. Met deze innovatie breidt het productaanbod enorm uit, van seizoensgebonden items zoals kerstballen tot sfeermakers
als vazen en functionele aanstekers. Grote
voordeel is dat dit alles met deze techniek
in kleine oplages kan.

Zichtbaar op beurzen
Ook wanneer uw bedrijf aanwezig is op
(vak)beurzen, kunt u bij Repro Mercurius
terecht om uw stand zichtbaar te maken bij
bezoekers. Van Ernst: “We hebben goede
kwaliteit roll-upbanners. Vaak zie je dat ze
niet stabiel staan of dat het doek opkrult.
Onze banners doen dat niet, omdat we alleen met de beste materialen werken. Verder zijn brochures en posters in de stand
belangrijke eyecatchers op de beurs. Ook

hierin denken we graag met onze opdrachtgever mee om effectieve producten te ontwikkelen. Bij de montage van bijvoorbeeld
een stand of zeildoek in een frame schakelen we professionele partners in. Een goede
follow up na een beurs is ook belangrijk.
Uiteraard leveren wij hiervoor gepersonaliseerd drukwerk.”

Gadgets en
relatiegeschenken
Erik van Ernst: “Bedrukte gadgets kunnen
helpen om langere tijd letterlijk in beeld te
zijn bij opdrachtgevers. Denk bijvoorbeeld
aan een kalender. Maar er is veel meer
mogelijk. Zo kunnen we nu bijvoorbeeld
whiteboard-magneten en linialen voor op
het werk bedrukken. Het kan ook effectief
zijn om juist iets te geven waar mensen in
hun vrije tijd iets aan hebben. Hierbij valt
te denken aan golfballen, een fotoalbum of
een vaas met het bedrijfslogo erop.” Zo
bouwt u aan uw relaties én bent u altijd
top of mind bij opdrachtgevers. Voor grote

en kleinere aantallen kunt u bij Repro
Mercurius terecht.

Maatschappelijk
betrokken
Repro Mercurius is ook begaan met de regio: “We sponsoren diverse sportclubs in de
regio, waaronder de voetbalclub CVV Redichem. In 2013 vindt zelfs de zevende editie plaats van het Repro Mercurius pupillentoernooi. Dit toernooi organiseren wij elk
jaar en het is gaaf om te zien met hoeveel
enthousiasme de jeugd hieraan meedoet. De
jeugd heeft bij ons een streepje voor, daarom ondersteunen we dit soort clubs graag.”
Naast het ondersteunen van jongeren in de
regio is het reproductiebedrijf ook Golden
Sponsor van het Historisch Museum Ede.
Verder zijn ze nog lid van diverse businessclubs, welke ook veel goede doelen ondersteunen. Op deze manier draagt Repro Mercurius iets bij aan de regio.
Repro Mercurius is dé expert in reproductie, dat is wel duidelijk. De zeven medewerkers van het Edese bedrijf staan iedere
werkdag klaar om uw opdracht uit te voeren. Deskundig, snel én goed. Wij wensen
iedereen een productief, gezond én succesvol 2013.
Repro Mercurius, Telefoonweg 124
6713 AL, Ede, Postbus 8064
6710 AB, Ede, info@repromercurius.nl
www.repromercurius.nl 0318-619018
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