
GRAFISCHE VORMGEVING

De grafische branche verandert, net als de behoeften van haar klanten. Nino Venezia, directeur-eigenaar 
van full service leverancier Graphic & Mail, is met nieuwe producten zoals een speciale raamfolie en een 
uitbreiding naar een pand met uitgebreide showroom inmiddels al op deze rijdende trein gesprongen. “2014 
was een mooi jaar, maar in 2015 gaan we stevig doorgroeien.” 

Toekomstbestendig dankzij unieke innovatie en nieuwe showroom

Graphic and Mail: “2015 
wordt een topjaar.”
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Nino & Anita Venezia in hun nieuwe 
onderkomen op Fresh Park venlo



Graphic & Mail in Venlo is een full service 
leverancier van grafische producten. Het 
bedrijf verzorgt diverse producten van 
begin tot einde: van ontwerp tot en met de 
distributie. Denk hierbij aan etiketten, labels, 
relatiegeschenken, textiel zoals vlaggen en 
vele andere soorten zakelijk drukwerk. Een 
bedrijfsonderdeel waar Venezia veel groei in 
ziet, is die van Grootformaat. “Binnen deze 
divisie gaat het om reclame-uitingen zoals 
reclameborden, vlaggen, banners, bedruk-
king op canvas, spanframes en pand- en 
voertuigbelettering. Het grote voordeel is dat 
klanten alles via de website kunnen bestellen. 
Zij hoeven enkel de teksten, afbeeldingen 
of logo’s per mail aan te leveren, wij zorgen 
voor de rest. Dankzij het moderne machine-
park is printen in elke gewenste oplage en 
materiaalsoort mogelijk. Bovendien heeft de 
klant het materiaal zo snel mogelijk in huis 
door onze snelle en flexibele werkwijze. Dit 
biedt onder andere veel mogelijkheden voor 
grafische bedrijven.” Venezia mag dankzij het 
ruime assortiment en snelle service diverse 
grote partijen tot zijn klantenkring rekenen. 
“Op dit moment zijn we voor bierbrouwerij 
Lindeboom uit Neer druk bezig met het pro-
duceren van de complete huisstijl op allerlei 
producten. Denk aan vrachtwagens, koelaan-
hangwagens, voorzetbuffetten, fietsrekken en 
terrasschotten. Hiervoor heb ik inmiddels een 
specialist in dienst die al ruim 15 jaar ervaring 
heeft op het gebied van auto- en vrachtwagen-
zeilbelettering. Voor deze persoon is het een 
uitdaging om grote projecten snel en vakkun-
dig uit te leveren aan onze klanten.”

Innovatieve folie
Een ander product binnen de divisie groot-
formaat dat voor Venezia uiterst succesvol 
uitpakt, is de introductie van een nieuwe, 
innovatieve folie. “Het gaat om een veelzijdig 
te gebruiken bedrukte folie die op glas kan 
worden aangebracht en kan worden herge-
bruikt. Het is in meerdere opzichten een zeer 
speciaal product. Ten eerste kan het natuurlijk 
worden bedrukt met elke gewenste tekst, 
afbeelding, logo of andere (reclame)uiting. 
Vervolgens kan de folie zonder lijm of andere 
plakmiddelen zeer eenvoudig aan de binnen-
zijde van elk glasoppervlak worden bevestigd 
zoals ramen, deuren en scheidingspanelen. 
Wanneer de uiting op de folie niet meer 
relevant is, moet worden verplaatst of om een 
andere reden moet worden verwijderd, kan de 
folie heel eenvoudig van het paneel worden 
gehaald. Door de folie op te rollen, kan het 

later opnieuw worden gebruikt. Bovendien 
kunnen wij dankzij onze grootformaat printers 
de folie op elk gewenst formaat bedrukken 
met een maximale breedte van 133 cm aan één 
stuk tegen een vaste prijs per vierkante meter.” 
Het feit dat de folie aan de binnenzijde wordt 
aangebracht, biedt volgens Venezia bovendien 
nog extra voordelen. “Omdat het aan de bin-
nenzijde van een pand wordt aangebracht, hoef 
je vaak geen vergunning aan te vragen. Ook 
blijft het zicht van binnen naar buiten behou-
den, terwijl vanaf buiten alleen de boodschap 
of reclame-uiting te zien is.”

Enthousiaste reacties
Inmiddels is het product uitvoerig getest en in 
de markt gezet. Venezia: “De eerste bestellin-
gen zijn inmiddels geleverd. Klanten hebben 
louter enthousiast gereageerd over de vele 
mogelijkheden die het nieuwe product biedt. 
Want de folie is te gebruiken voor reclame-

uitingen, maar ook voor andere doeleinden 
zoals het verfraaien van leegstaande panden 
met het geplaatste folie die bij andere panden 
opnieuw kan worden aangebracht, of het 
afschermen van ruiten en glazen oppervlakken 
tegen inkijk van buitenaf bij bijvoorbeeld 
sportscholen, cafetaria’s of beautysalons. 
Aangezien de folie aan de binnenzijde wordt 
aangebracht kunnen ook bedrijven die op een 
hogere etage zijn gevestigd veilig en verant-
woord de folie aanbrengen en verwijderen 
zonder gebruik te hoeven maken van een 
hoogwerker.”

Add My Window 
Venezia gaat binnen het bedrijf Add My 
Window nog een stapje verder met dit product. 
“Het is in te zetten voor een geheel nieuwe 
vorm van buitenreclame. In samenwerking 
met het bedrijf Add My Window maken we 
het voor bedrijven mogelijk om op geheel 
nieuwe wijze te adverteren. Met behulp van 
Add My Window is het nu ook voor bedrijven 
zonder gigantisch marketingbudget mogelijk 

om op toplocaties te adverteren.” Add My 
Window bemiddelt tussen bedrijven en parti-
culieren. Particulieren die wonen in centra van 
grote steden in Nederland kunnen hun raam 
aanmelden op de site www.addmywindow.
com. Vervolgens kiezen bedrijven een locatie 
uit waar zij voor een periode van minimaal 
een maand willen adverteren. Graphic & 
Mail drukt deze kwalitatief hoogwaardige 
advertenties op de nieuwe folie, waarna het 
team van Add My Window de advertentie 
vakkundig komt plaatsen op het raam. Add My 
Window maakt het mogelijk voor bedrijven te 
adverteren op toplocaties tegen een voordelig 
tarief. Daarnaast ontvangt de raameigenaar een 
maandelijkse vergoeding voor de ter beschik-
king stelling van zijn of haar raam. 

Nieuwe showroom
Om de klanten de vele mogelijkheden binnen 
de Grootformaat-divisie nog beter te kunnen 
laten ervaren, opent Venezia dit jaar naast zijn 
bedrijf op Fresh Park Venlo ook een show-
room op de Sondert in Blerick, waar voorheen 
autobedrijf Lutgens was gevestigd. “In deze 
showroom kunnen bedrijven, maar ook (car-
navals)verenigingen en particulieren zelf zien 
wat er allemaal mogelijk is. Denk bijvoorbeeld 
aan vlaggenmasten van verschillende forma-
ten, maar ook zeil voor overkappingen zoals 
veranda’s, terrassen en andere vormen van 
uitbouw en buitenoppervlakten. Klanten kun-
nen hier zelf kijken en uitkiezen. Vervolgens 
wordt bij hen thuis of op het bedrijf alles 
opgemeten.” 

Focus op groei
Venezia heeft in 2015 duidelijk ingezet op de 
groei van zijn bedrijf. Dat geschiedt niet alleen 
door middel van extra producten en diensten, 
maar ook door de service verder uit te breiden. 
“Vanaf april zijn we voortaan ook op zaterdag, 
en daarmee 6 dagen per week open. Onze 
focus ligt op kwaliteit. We denken graag mee 
met de klant over de meest gunstige optie. 
Innoveren en het verbeteren van de service is 
nu eenmaal noodzakelijk om in deze branche 
staande te blijven. Mijn vrouw Anita en mijn 
beide zonen Enzo en Gino, die allen ook werk-
zaam zijn binnen het bedrijf, zijn er samen 
met mij van overtuigd dat Graphic & Mail hier 
met onze producten uitstekend op inspringen. 
Iedereen is welkom in onze showroom aan De 
Sondert. Hier kunnen klanten zelf zien wat we 
allemaal kunnen leveren. n
www.graphic-mail.nl

www.addmywindow.com

Graphic & Mail in Venlo 
is een full service 
leverancier van 

grafische producten. 
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