
PRINT IS DOOD!
OF TOCH NIET?

Geprinte klantcommunicatie, bestaat dat nog? Wie dat denkt, moet eens 

een kijkje komen nemen bij AddComm. Van grote multinationals tot een 

pensioenfonds of de tandarts om de hoek: jaarlijks verwerken wij nog zo’n 

250 miljoen documenten voor onze klanten. Print is dus allesbehalve dood.

5 redenen waarom je print niet moet vergeten 
in je omnichannel klantcommunicatiestrategie

1REDEN
250 miljoen documenten

Uit onderzoek van PostNL blijkt dat de attentiewaarde van papier hoger 

ligt dan die van e-mail. Dit komt omdat je printwerk eerder ziet. Je legt 

de flyer, brochure of envelop op je bureau en kijkt er tijdens een werkdag 

nog eens naar. Wil je dus dat jouw klantcommunicatie écht opvalt, denk 

dan ook eens aan print.

 2REDEN
Hoge attentiewaarde

ADDCOMM



Uit onderzoek van Canon blijkt dat transactieprints na 

advertentieprints, de grootste speler is op het gebied van 

inkjetprints. Dat is interessant. Want ondanks dat 

transactieprints -zoals acceptgiro’s of jaaroverzichten- elk jaar 

afnemen, staan ze nog wel op nummer twee in de ranglijst. 

 3REDEN
Transactieprints

Er is een grote groep mensen in Nederland die papier nog heel belangrijk 

vindt: generatie X en de babyboomers. Zij zijn het niet gewend om 

facturen te betalen via een QR-code, post te ontvangen via de mail of 

contracten digitaal te ondertekenen. Zonder print zouden zij belangrijke 

informatie missen. Het is daarom belangrijk om voor deze doelgroep nog 

steeds fysieke klantcommunicatie in te blijven zetten. 

 5REDEN
Generatie X & Babyboomers

Door de coronacrisis bestellen we steeds meer online. Dit 

betekent dat er ook meer dozen voor het versturen van de 

pakketjes worden gebruikt. Veel bedrijven hebben een doos 

met bijvoorbeeld hun eigen logo erop geprint. Denk maar 

aan Bol.com of CoolBlue. Ook door de trend packaging 

printing is print dus een onmisbaar element geworden in 

jouw omnichannel klantcommunicatiestrategie.

 4 REDEN
Packaging printing

Laat ons je meer vertelellen over waarom jij 

print niet moet vergeten in omnichannel 

klantcommunicatie. Neem hiervoor contact 

op met Anne-Fleur van der Veen. Zij helpt je 

ook bij het implementeren van print binnen 

jouw klantcommunicatie.

Anne-Fleur van der Veen
         

            afvdveen@addcomm.nl

            06-83-24 71 94

Plan een afspraak

https://www.addcomm.nl/afspraak-inplannen/
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