"Gold Innovation
Retail 2020 Award"

Voor al uw interne afdruk- en ontwerpbehoeften

Creëer professionele bewegwijzeringsen marketingmaterialen en druk deze
af binnen een paar minuten
The Design Hub, mogelijk gemaakt door Shoppa, in combinatie met HD-kleurenprinters van OKI, bespaart u tijd
en geld doordat u allerlei visuele communicatie intern kunt ontwerpen en afdrukken. Waarom zou u wachten
totdat dure externe leveranciers uw informatie- en marketingmaterialen maken en leveren? U hoeft alleen maar
te klikken om te maken wat u wilt en het is binnen enkele muisklikken kant en klaar voor gebruik.
Met sjablonen, afbeeldingen en content die op één gebruiksvriendelijk platform klaarstaan, zorgt The Design Hub ervoor
dat uw bedrijf op alles is voorbereid. Of u zich nu snel moet aanpassen aan nieuwe richtlijnen of een veranderende
klantenvraag, of als eerste op een nieuwe trend wilt inspelen, u kunt alles produceren wat u nodig hebt - zodra u het
nodig hebt.
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Reageren op veranderende omstandigheden vereist
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mediabestanden in de afdrukinstellingen geïntegreerd,
unt
waardoor u met slechts een paar klikken uw ontwerp direct kunt
afdrukken op verschillende materiaaltypen en -formaten. En dat
at
alles zonder specialistische vaardigheden of tools.
Creëer en produceer opvallende visuele communicatie, zoals
kleine prijskaartjes, stickers, QR-codes, staande of hangende
banners tot 1,3 m, vloerstickers voor social distancing,
raamstickers, waterbestendige informatieborden, etiketten en
n
nog veel meer.

Neem uw visuele communicatie in eigen handen
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The Design Hub biedt u de flexibiliteit om aangepaste informatieborden binnen een dag te maken en
af te drukken, elke keer weer. Bespaar tijd, verhoog uw omzet en onderscheid u van uw concurrentie.
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For speed & convenience,
please use our
self–service checkouts

Besteed minder tijd aan het maken van visuele
communicatie
Dankzij de gebruiksvriendelijke interface van The Design Hub kunt u
eenvoudig bestaande sjablonen aanpassen of binnen enkele minuten
nieuwe ontwerpen maken.

Doe uw klanten versteld staan en vergroot hun loyaliteit en
uitgaven
Bezorg uw klanten een fantastische ervaring met snelle, responsieve
marketing die is afgestemd op hun behoeften en koopgedrag.
Beïnvloed aankoopbeslissingen en stimuleer herhalingsbezoeken.

Open for
takeaways only

Bied een persoonlijke ervaring
Met slechts een paar klikken kunt u een bestaande sjabloon
personaliseren met uw eigen merk en afbeeldingen om uniek materiaal
van professionele kwaliteit te maken.

Druk met professionele kwaliteit af op een groot aantal
verschillende materialen
Keep
a safe
distance

Keep
a safe
distance

Please recommend
our delivery service
to vulnerable
relatives and friends

Van tentkaarten, posters, stickers en informatieborden tot 1,3 m
lange banners, vloerstickers en raamstickers – druk af op vrijwel alle
materiaalsoorten. Maak afwasbaar, waterbestendig en voorgesneden
marketingmateriaal voor zowel binnen- als buitengebruik.

Zorg ervoor dat uw OKI-printer altijd beschikbaar is
Met The Design Hub kunt u de status van uw OKI-apparaat
controleren en ontvangt u automatische meldingen wanneer nieuwe
verbruiksmaterialen nodig zijn. Verbruiksmaterialen zijn eenvoudig te
vinden en aan te schaffen via links naar geautoriseerde OKI-partners
voor continu en probleemloos afdrukken.

Creë en produceer meteen
Creëer
met The Design Hub
The Des
Design Hub werkt naadloos samen met uw OKI
HD-kleurenprinter, zodat u niet hoeft te wachten tot
HD-kleu
grote hoeveelheden posters, banners en
een drukkerij
dru
ANDERMARKETINGMATERIAALAkEVERT5HEBTTOEGANGTOT
ANDERM
met sjablonen om uw ontwerp te maken,
een bibliotheek
bibl
afdrukinstellingen te beheren met vooraf ingestelde,
afdrukin
aangepaste mediabestanden en direct af te drukken
aangepa
aantal verschillende materialen.
op een groot
g

3 eenvoudige stappen om de aandacht van
uw klanten trekken
Produceren





Stem bestaande sjablonen en afbeeldingen af op uw branche
Maak uw eigen ontwerpen op maat met de eenvoudige drag &
drop-functie
Druk uw ontwerpen af op media die de aandacht trekken, zonder
dat u extra driverinstellingen hoeft te maken (CMF-beheer). Op
deze manier krijgt u een onmiddellijk resultaat

Afdrukken








Druk probleemloos professionele informatiematerialen, posters
en marketingmaterialen af
Genereer QR-gecodeerde stickers voor communicatie met
weinig contact
Personaliseer marketingmateriaal door afdrukken met variabele
gegevens
Gebruik verschillende media, van 1,3 m lange, waterbestendige
banners tot etiketten met aangepast formaat – allemaal op één
apparaat

Plaatsen




Trek de aandacht van uw klanten met gepersonaliseerde
materialen
Vergroot de waarde per winkelmandje en het aantal
herhalingsaankopen



Reageer snel op veranderende trends en eisen



Vermijd lange levertijden en vertraagde leveringen

Maak uw bedrijf sterker met The Design Hub
Met The Design Hub bespaart u tijd en geld doordat het hele project- en
ontwerpproces intern wordt uitgevoerd. Reageer moeiteloos op veranderingen in uw
markt, verkort levertijden en bied snel en kosteneffectief een geweldige klantervaring.

Ga voor meer informatie over de voordelen van The Design Hub voor uw bedrijf naar
www.thedesignhub.com/nl en meld u aan voor een GRATIS proefabonnement van 1 maand.

De volgende OKI-kleurenprinters en multifunctionele printers (MFP's)* met PostScript-printertalen worden ondersteund.
- C532, C542, C612, C650, C712, C834, C844
- MC563, MC573, MC853, MC873, MC883
- Pro9431**
- Oudere PostScript-printers van OKI**
* OKI-MFP's die gebruik maken van het SXP1-platform worden niet ondersteund.
** Printerinstellingen moeten handmatig worden aangepast in de software.
Compatibiliteit: The Design Hub van Shoppa is niet compatibel met Mac-apparaten.
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