Wie is True
Communications
True Communications is
de nieuwe naam van
Muntz Apeldoorn. Tot
voor kort behoorde het
bureau, samen met
Muntz Amersfoort tot de Muntz Marketing
Communication Group. Middels een
management buy-out van Muntz
Amersfoort gaan beide bureaus nu
zelfstandig verder. Het bureau in
Apeldoorn is in veel opzichten hetzelfde
gebleven. Maar niet in alle opzichten. W e
hebben de gelegenheid te baat genomen
om onszelf een beetje opnieuw uit te
vinden. Om ons op die plekken te
versterken waar dat nodig was. En om ons
on par te brengen met de jongste
ontwikkelingen, met name op het gebied
van social media en online marketing. Het
resultaat: een modern, flexibel en vooral
erg creatief bureau. Bemand (m/v) door
een uitgebalanceerd team van drie oude
rotten, een kennel-sorry en studio- eagere
jonge honden die niets liever doen dan
alles uit de kast halen om onze klanten te
voorzien van verbluffende ideeën en
effectieve oplossingen.

De verandering
Nu beschikken wij over nieuwe Ricoh
kwaliteitsapparatuur tegen lagere
maandelijkse kosten en waarbij de
kwaliteit van de kleurenafdrukken is
omhooggegaan dankzij de grafische
mogelijkheden van de Fiery controller.
Kies voor ISO Zakelijk!
ISO heeft een goed verhaal met een
praktische en vlekkeloze opvolging en met
een hoge servicegraad. Ook de
ontvlechting van de contracten van beide
bedrijven heeft ISO goed geregeld.
Kortom, ISO doet wat zij belooft.
Geurt Kok, directeur True
Communications

‘ISO Zakelijk
doet wat zij
belooft.’

Dat zijn wij dus, TRUE: minder van
hetzelfde, maar dan echt.
In contact met ISO Zakelijk
Een echt probleem was er niet. Een
informele ontmoeting met Kees
Thoutenhoofd mondde uit in een scan van
de printapparatuur van, toen nog, beide
vestigingen. Die apparatuur bleek
gekoppeld te zijn aan een langlopend
contract waarvan afkopen hoge kosten
met zich meebracht.
De uitkomst
De uitkomsten van de scan wogen op
tegen de kosten van het afkopen van het
bestaande contract: ISO leverde nieuwe
printapparatuur tegen lagere
maandlasten.
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