Wie is Van de Pol
Reclame
Van de Pol Reclame
is een allround bedrijf
wat zich bezighoudt
met de
opmaak/ontwerp
waarmee een bedrijf
zich wil profileren.
Het unieke aan Van de Pol Reclame is dat
zij dit ontwerp ook zelf ten uitvoer
brengen. Gevoel en emotie van een
bedrijf zetten zij om in beeld. Daardoor
blijft een ontwerp uniek en persoonlijk.
Deze ontwerpen zijn heel breed. Zij
variëren van de styling van een interieur
tot belettering van bijvoorbeeld een gevel.
Toenmalige situatie
Een echt probleem hadden zij niet.
Toentertijd hadden zij een Konica Minolta
machine staan, welke aan vervanging toe
was omdat het al 5 jaar oud was. Jaap
van der Zouwen, sales manager bij ISO
Zakelijk, kwam toen langs en bood hen
een goede machine aan tegen een
aantrekkelijk tarief. Een machine met een
lage prijs per afdruk, die toch zeer goede
kwaliteit levert.
Huidige situatie
De nieuwe machine werd de TASKAlfa
250. Deze Kyocera wordt gebruikt in het
voortraject van een ontwerp/uitvoer
proces. Proefdrukjes, administratiewerk
en andere zaken kunnen worden
afgedrukt op hoogwaardig en zwaar
papier. Van de Pol reclame heeft nu de
machine + afdrukken + servicecontract
voor dezelfde prijs als in het verleden
alleen al voor de machine van Konica
Minolta werd betaald. Verder hebben ze
nu scanmogelijkheden en kunnen ze
digitaal archiveren. Een machine met
mogelijkheden te over en dat voor een
zeer scherp tarief.
Kies voor ISO Zakelijk!
Van de Pol reclame had 3 aanbieders die
met ze in zee wilden gaan. Zij kozen
echter voor ISO Zakelijk omdat ISO
concreet en betrouwbaar overkwam, wat
later ook zo bleek. De voorstel van ISO
Zakelijk was duidelijk en reëel en er werd
een goed product geleverd. Ze
schakelden snel en zij kregen wat hen
werd beloofd.

‘ISO Zakelijk
schakelde snel en
wij kregen wat ons
werd beloofd.’

