VERHUIZING

Repro Mercurius

Verhuizing biedt mogelijkheden
voor de toekomst
TEKST EN FOTO’S PATRICK KERKHOFF

Zelfs - of soms juist - in deze economisch moeilijke tijd kiezen bedrijven er bewust voor om te investeren. Zo ook Repro Mercurius uit Ede. Behalve doorlopend investeren in nieuwe machines,
heeft het reprobedrijf vorig jaar een nieuwe huisstijl geïntroduceerd en zijn ze recent verhuisd naar
een nieuw pand. “Op gezonde wijze investeren waarborgt de continuïteit van ons bedrijf en biedt
tevens mogelijkheden voor verdere groei.”
Repro Mercurius was 21 jaar lang gevestigd
aan de Molenstraat in Ede. “Een prima locatie voor het bedrijf zoals dat destijds is
opgestart”, vertellen directeuren Rini en
Erik van Ernst, “echter zijn we in de loop
der jaren gegroeid en bieden we nu een veel
breder dienstenpakket aan, wat een verhuizing noodzakelijk maakte.” De oude werkplek bevond zich tussen de huizen op een
niet zichtbare locatie vanaf de weg. “Vergeleken met de nieuwe situatie is dat een wereld van verschil.” Het nieuwe pand is gevestigd tegenover Station Ede Centrum en
ligt letterlijk en figuurlijk in een centrum
vol bedrijvigheid. “We zijn hier voor zowel
particulieren als bedrijven goed bereikbaar.” Wie denkt dat hij eerst een kaartje
moet kopen bij de parkeerautomaat heeft
het mis. “Een van onze wensen was eigen
parkeergelegenheid. Ondanks onze haal- en
brengservice komen er veel klanten aan de
balie en wij vinden het belangrijk dat zij

snel en zonder extra kosten gemakkelijk
binnen kunnen lopen.”
Het nieuwe bedrijfspand biedt zo’n drie
keer meer ruimte dan in de oude situatie.
“De machines staan ruimer opgesteld en dat
werkt een stuk prettiger.” Wat ooit begon
met een overname van een kleine lichtdrukkerij met een paar kopieermachines is nu
een reprobedrijf met een compleet dienstenpakket. Repro Mercurius verzorgt allerhande kopieer- en printwerk - in klein tot heel
groot formaat - zoals brochures, nieuwsbrieven, abriposters, behangwanden en
bouwtekeningen. Daarnaast maakt het bedrijf onder andere makelaarsborden, bouwborden, afdrukken op canvas, beurspresentaties, stoepborden, zeilen en buisframes.”
Ons aanbod is uitgebreid en zeer divers.
Omdat we bijna alles in eigen huis hebben,
kunnen we snel schakelen en daardoor altijd snel leveren.”

De medewerkers van Repro Mercurius - het
bedrijf telt zeven mensen - nemen eerst
even de tijd om te wennen aan hun nieuwe
werkplek. “Sinds 23 maart hebben we onze
nieuwe bedrijfslocatie volledig in gebruik.
We gaan eerst zorgen dat alles perfect draait
en daarna richten we ons verder op de toekomst. We hebben nog allerlei plannen en
die gaan we rustig en doordacht oppakken.”
Ondertussen zijn de broers Van Ernst ook
bezig met het organiseren van een open
dag. Onze vaste balieklanten hebben onze
nieuwe werkplek al gezien, maar er zijn
veel klanten, relaties en leveranciers die
hier nog niet zijn geweest.” Zij zijn welkom
op zaterdag 5 juni. “Dan laten we iedereen
graag zien wat we allemaal doen en dat we
het hier goed voor elkaar hebben!”
www.repromercurius.nl

De nieuwe werkplek van de medewerkers
van Repro Mercurius.

Erik (l) en Rini van
Ernst zijn blij met
de eigen parkeergelegenheid voor
hun pand.
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Vorig jaar werd de nieuwe huisstijl geïntroduceerd

