Canon
Essential
Business
Builder
Program
Combineert alles wat
u nodig hebt voor
zakelijk succes

Essential Business Builder Program Introductie

Het runnen van een drukkerij is een uitdaging.
De activiteiten uitbreiden kan een nog
grotere uitdaging zijn. Klanten verwachten
in toenemende mate hogere kwaliteit, meer
innovaties en snellere levertijden tegen een
steeds concurrerender tarief. En met de snel
voortschrijdende technologie is het vaak
moeilijk om aan deze wensen te voldoen.
Om succesvol te blijven, moeten vaak nieuwe
diensten met toegevoegde waarde, hogere
productiviteit en verbeterde efficiëntie worden
geboden. Canon’s Essential Business Builder
Program helpt u hierbij.

BETER VOOR UW BEDRIJF
Door u de steun te geven die u nodig hebt om uw drukkerij te ontwikkelen en uw
ambities waar te maken, biedt Canon’s Essential Business Builder Program een
breed scala aan voordelen voor uw bedrijf.
Van commerciële printorganisaties tot bedrijfsinterne printfaciliteiten, Canon
biedt gepersonaliseerde, gerichte steun en innovatieve ideeën om uw activiteiten
naar een hoger niveau te tillen. Krijg op maat gesneden advies en begeleiding van
onafhankelijke branchedeskundigen. In combinatie met workshops en business
mentoring hebt u altijd alles wat u nodig hebt binnen handbereik.

Ga met Canon in gesprek en
begin vandaag nog uw reis

Essential Business Builder Program Het programma

A L O M VAT T E N D E
ONDERSTEUNING VOOR
P R I N TO R G A N I S AT I E S,
OP ÉÉN PLEK
Canon’s Essential Business Builder Program
wordt aangeboden via drie hoofdkanalen:
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De gedetailleerde handleidingen behandelen
een breed scala aan onderwerpen op het gebied
van digitaal printen en bieden nuttige inzichten
voor het verbeteren van bedrijfsprestaties. Deze
handleidingen zijn geschreven door experts uit
de branche en bieden waardevolle inzichten voor
implementatie en prestatieverbetering.

I N F O R M AT I E GIDSEN
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WORKSHOPS

Van zakelijke planning tot marketing en
productieworkflow tot kleurbeheer, hier vindt u
praktisch advies toegespitst op uw situatie.

Canon's informatieve, persoonlijke workshopsessies
worden gegeven door onafhankelijke experts en
behandelen een breed scala aan onderwerpen
over bedrijfsontwikkeling en printgerelateerde
onderwerpen. Deel ervaringen en best practices,
leer hoe u uw concurrentiepositie kunt
verbeteren en blijf op de hoogte van de nieuwste
ontwikkelingen.
De kleine interactieve groepen geven u
de flexibiliteit om te praten over specifieke
onderwerpen en advies te krijgen dat direct
betrekking heeft op uw onderneming.

Het resultaat is een bron aan inspiratie en ideeën
waarmee u maximaal kunt profiteren van nieuwe
uitdagingen en mogelijkheden.
Workshops zijn gericht op alle printorganisaties
en omvatten:

WORKSHOPS
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• De verkoop van digitaal printen
• Marketing voor printorganisaties
• Cross-media
• Web-to-print

Canon's onafhankelijke Essential Business Builder
Program-mentors hebben de vaardigheden, de kennis en
de ervaring om u te helpen uw bedrijf te laten groeien.

MENTORING

Mentoring-sessies worden gegeven door onafhankelijke
branchedeskundigen op het moment dat het u uitkomt.
Deze langetermijnondersteuning is ontworpen voor
uw specifieke problemen en eisen, helpt u strategische
planning te scheiden van dagelijkse bezigheden en biedt
u het inzicht dat u nodig hebt om succesvol te zijn.
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O P M A AT G E S N E D E N
OPLOSSINGEN, BEWEZEN
R E S U LTAT E N
Canon’s Essential Business Builder Program biedt u de juiste training en bronnen
om uw zakelijke prestaties te verbeteren. Hieronder vindt u enkele manieren
waarop Canon klanten heeft geholpen hun doelstellingen te bereiken.
Een reprografische afdeling wilde haar diensten
efficiënter aanbieden aan de rest van de organisatie.

PUBLIC AND COMMERCIAL SERVICES UNION (PCS)
Als op vier na grootste vakbond in het Verenigd Koninkrijk is de CRD van PCS verantwoordelijk
voor het printen en verspreiden van communicatie naar ruim 280.000 leden. Kwaliteit en
helderheid is essentieel.
Dankzij Canon’s praktische consultancy en begeleiding op maat is PCS erin geslaagd een
aantal innovatieve oplossingen te implementeren die een aantoonbaar verschil maken
voor de onderneming.
Dit heeft geleid tot aanzienlijk lagere kosten en betere controle. Als Print Manager merkt Asad
Butt op, Canon’s input heeft PCS ‘naar het volgende niveau’ getild.

“ Canon biedt niet alleen het juiste
gereedschap voor het bedrijf,
maar geeft ook nog eens het
juiste advies.”
Asad Butt
Print Manager, Public and
Commercial Services Union (PCS)

Kom meer te weten over PCS en Kingsley Print op
www.canon-europe.com/ebbp
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Dankzij Canon’s praktische consultancy en
begeleiding op maat is PCS erin geslaagd
een aantal innovatieve oplossingen te
implementeren die een aantoonbaar verschil
maken voor onze onderneming.
Asad Butt, Print Manager, Public and Commercial Services Union (PCS)

Een commerciële printorganisatie wilde digitaal printen
introduceren om haar bedrijfsactiviteiten uit te breiden.

KINGSLEY PRINT
Kingsley is al dertig jaar aanbieder van hoogwaardige print- en ontwerpdiensten.
De klantenkring bestaat uit zowel multinationals als kleine lokale bedrijven. Flexibiliteit is
cruciaal.
In een branche waarin technologie snel verandert, heeft de toegang tot branche-expertise
en advies een belangrijke rol gespeeld in het succes van het bedrijf. Speciale, persoonlijke
mentoring met Canon’s onafhankelijke consultants bood het management een frisse blik
op de business focus en inspireerde hen concurrentievoordeel te creëren.

“ Met de hulp van goede partners
zoals Canon kunnen we alleen
maar beter worden, ons aanpassen
aan de markt en meer omzet
binnenhalen…en daar gaat het om.”
Bradley Vaughan
Sales Director, Kingsley Print

Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke Canonvertegenwoordiger of neem via de contactgegevens op de achterpagina
contact op met Canon over het Essential Business Builder Program.

canon-europe.com/ebbp
professionalprinting@canon-europe.com
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