
Studenten kunnen bij ons terecht voor het  
printen en inbinden van hun cursussen, 
stagerapport, eindwerk, thesis of GIP.

Op vertoon 
van je 

studenten-
kaart ontvang 
je een korting 

van -10%*.

Zoveel meer dan een copycenter!

Vult u regelmatig documenten in op 
verplaatsing? Dan zijn doorschrijfformulieren 
ideaal om uw administratie overzichtelijk 
te houden. Deze worden gebruikt voor 
verschillende toepassingen zoals facturen, 
bestelbons, leveringsbons, technische 
checklists,... al dan niet voorzien van een 
nummering. 
Bedrukbaar in 2-, 3- of zelfs in 4-voud.

Oudenaardsesteenweg 583
9420 ERPE-MERE [Bambrugge]

053/62 31 76

info@copycad.be

Doorschrijfformulieren

Mailings
Wij beschikken over de mogelijkheid om uw 
drukwerk te personaliseren aan de hand van 
een door u aangeleverd klantenbestand in 
Excel. Dit kan toegepast worden op brieven, 
etiketten of kaarten.

Studenten

Reeds meer dan 20 jaar ervaring
Zin in een samenwerking en wenst u een 
vrijblijvende prijsofferte te ontvangen? 
Neem dan gerust contact op met ons, 
maak een afspraak of kom eens langs.
Wij werken graag mee aan uw project.

Open

Check dan zeker onze vernieuwde website.

Benieuwd?

WWW.COPYCAD.BE

Welkom

ma-vrij: 8u - 18u
zat: 9u - 16u
zon- en feestdagen

gesloten

*korting voorbehouden aan studenten.

Gewijzigd 
sluitingsuur

vanaf 01/11/2020



Alle horecadrukwerken zoals placemats, 
menukaarten, prijslijsten, cadeaubons, 
bestekzakjes,...

Grafi sch ontwerp Reclamedrukwerk Horecadrukwerk
 Ontwerpen van een nieuw logo
 Ontwerpen van al uw drukwerk 
 Opfrissen van bestaande logo’s
 Digitale advertenties
 Fotobewerking

Geboortedrukwerk
Van geboortekaartjes  
tot labels en stickers 
om zelf uw doopsuiker 
af te werken.

Uitnodigingen, menu’s 
en tafelkaartjes voor
huwelijken, jubileum, 
verjaardagsfeestjes,...

Rouwdrukwerk
Rouwbrieven, fotoprentjes en uitvaartboekjes.

Heeft u reeds een eigen ontwerp klaar?
Ook hiermee kan u bij ons terecht.

De huisstijl van uw 
bedrijf is meer dan 
enkel een logo. 
Een huisstijl bestaat 
uit verschillende 
elementen, waarbij

telkens uw logo, bedrijfskleuren, lettertypes,... 
terug komen. Het is de visuele uitstraling 
van uw bedrijf en ook het eerste wat uw 
[potentiële] klanten te zien krijgen.
Opvallen is dus de boodschap! 

Visitekaartjes // Enveloppen // Briefpapier
Afsprakenkaartjes // Notitieblokken // Stickers 

Stempels // Relatiegeschenken

Naast posters en affi ches beschikken we ook 
over de mogelijkheid om bouwplannen en 
naaipatronen af te drukken of te kopiëren. 
Deze worden standaard machinaal geplooid 
naar A4-formaat, zonder meerprijs.
[Max. 914 mm breed - lengte onbeperkt]

Wenst u een plan in te scannen 
om digitaal [PDF] te archiveren? 
Ook dat is uiteraard mogelijk.

Planafdruk // Naaipatronen
Posters // Affi ches

Door middel van fl yers en brochures kan u op 
een eenvoudige manier bekend maken wat 
uw bedrijfsactiviteiten zijn.

Heeft u een speciale actie gepland en mag het 
al eens iets meer zijn? Dan kunt u opteren om 
een spandoek uit te hangen.

Maar ook voor verenigingen zijn dit onmisbare 
communicatiemiddelen. Een 
affi che is dan ook ideaal 
voor het aankondigen 
van evenementen zoals 
eetfestijnen, optredens of 
wedstrijden. 

Flyers // Affi ches // Posters
Folders // Brochures

Magazines // Klantenkaarten
Inkomkaarten // Spandoeken

Reclameborden // Werfborden

Zie het groots
Huisstijl

Gelegenheidsdrukwerk  


