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Van productbox of een doos voor
relatiegeschenken tot orignele
direct mailing-uitingen.
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Van standaard brievenbusdoosje
tot luxe gecacheerd, full color
bedrukt en gelamineerde
maatwerk-box met inlay...

Voor industriële verpakkingen kunt u zeker bij Velpa terecht. Essentieel blijft het beschermen van de inhoud, maar er spelen vaak ook
andere factoren een rol in het bepalen van de juiste industriële verpakking. Alle formaten, soorten, varianten en toebehoren zijn uit
voorraad leverbaar. Maatwerk of bedrukte verpakkingen? Dát is
onze specialisatie! Persoonlijk advies en een uitzonderlijk hoog
serviceniveau staan hierbij centraal. Door onze ruime ervaring
en kennis van de verpakkingsindustrie kunnen we uw opslag en logistiek op het
gebied van verpakkingsmaterialen
optimaliseren en stroomlijnen.

Velpa
maakt áltijd
nog méér
mogelijk.

Met een volledige check kunnen
we mogelijk kosten, maar ook
zeker ruimte besparen. We
adviseren u graag over
alle mogelijkheden.

VOORWOORD

VELPA BREIDT BESTAAND VERZEND-ASSORTIMENT UIT

Verpakkingsfocus
Dat er op het gebied van verpakkingen en verzending veel ontwikkelingen zijn, zal
u zeker niet zijn ontgaan. Een explosieve groei van het aantal pakketbezorgingen
was het afgelopen jaar ‘voorpaginanieuws’ en zal ook dit jaar blijven groeien. De
B2B-markt heeft e-commerce definitief omarmt en marketingafdelingen lijken ‘de
vijfde p’ (packaging) heel serieus te nemen. Ook de trends en innovaties vragen
om nog meer ‘verpakkingsfocus’ en daar is Velpa helemaal klaar voor.
Duurzaamheid blijft de (trending) topic als het gaat om verpakkingen. We zien de
vraag naar slimme, op maat ontworpen en direct recyclebare verpakkingen groeien.
Wel wil - met name de consument - blijvend verrast worden. Vooralsnog vooruitstrevend zijn interactieve oplossingen op verpakkingen (Augmented Reality), maar meer
toegankelijker om te onderscheiden blijft personalisatie en unboxing. Mooie ontwikkelingen allemaal, maar we zien bij Velpa ook de vraag naar een breed en compleet
standaard-assortiment sterk toenemen en daar spelen we dan ook op in.
• RUIM STANDAARD ASSORTIMENT OP VOORRAAD
Basis-verpakkingsmateriaal heeft Velpa ruim op voorraad.
Van het breedste assortiment enveloppen tot brievenbusdoosjes of postdozen en van bordrug-enveloppen tot verzendkokers in de meest toegankelijke formaten. We kunnen dit nu nog sneller leveren in zowel kleine of hele grote
volumes én tegen heel aantrekkelijke prijzen. We maken
het compleet met een praktisch assortiment aanvullende
producten zoals tape, etiketten en opvulmaterialen.
• DE STANDAARD MÉT OPTIES
Kunnen we het nog mooier maken?... Echt wel! Een standaard verpakking voorzien
van logo of zelfs all-over full color bedrukking? Ook daar hebben we bij Velpa werk
van gemaakt. Met de nieuwste technieken kunnen we bijvoorbeeld een standaard
brievenbusdoosje voorzien van een unieke bedrukking of personalisatie. Ideaal voor
de kleinere webshop of iedere onderneming die niet met grote regelmaat iets verstuurd, maar wel de noodzaak ziet om haar branding breder door te voeren.

• MEEDENKEN IN MAATWERK
Gaan we nog een stapje verder dan ontwerpen we ook maatwerk verpakkingen voor verzending, producten of originele direct mailings.
Een all over full color bedrukking, een mooi
laminaat, spot-uv lak of bijvoorbeeld custom
made inlays? Alles is mogelijk, we gaan geen
uitdaging uit de weg.
• TREND: VERRASSEND DUURZAAM
Om echt die duurzame uitstraling te bereiken
heeft Velpa een aantal exclusieve papier- kartonsoorten in huis om de ecologische voetafdruk ook daadwerkelijk te minimaliseren. Wat
dacht u van een verpakking van reststromen
van de tomatenplant, cocoaboon-schillen of
van vezels van gerecyclede spijkerbroeken?
• ONLINE ONTWIKKELINGEN
We werken graag samen met u - heel persoonlijk - aan een passend verpakkingsassortiment, maar we zien natuurlijk ook
online mooie kansen liggen. We zijn momenteel druk bezig met een nieuw ‘verpakkings-label’ om te informeren, te inspireren en te adviseren. We kunnen er nu
nog niet al te veel over zeggen, maar we
houden u op de hoogte...

Bel ons maar even...

voor info of inspiratiegesprek: 0575 743 230

UITGEVERIJ ORTHO COMMUNICATIONS & SCIENCE BV, NIJMEGEN IN ZEE MET VELPA

Gezond ontzorgen is essentieel
Directeur van de uitgeverij is dr. Gert Schuitemaker. Tijdens zijn
apothekersstudie vond hij uit dat Nederlanders veel te veel
medicijnen slikten en verlegde zijn belangstelling naar de orthomoleculaire geneeskunde: ziekten voorkómen en behandelen met voeding en voedingssupplementen, met als motto:
éérst voeding, dan medicijnen.
In 1983 begon hij het vakblad Orthomoleculair uit te geven met artsen als doelgroep. Tien jaar later startte hij het publiekstijdschrift Fit
met Voeding. Zelf was en is hij nog steeds hoofdredacteur van beide
bladen. Tussen 1993 tot 2017 schreef hij zo’n vijftien boeken. Van
Het Gouden Boekje voor de Gezondheid werden er 120.000 exemplaren verkocht. De
website met onder andere een digitale bibliotheek stelt klanten in staat om de content
over voeding en gezondheid die vergaard is in al die jaren, te raadplegen.
• VERZENDING EN FULFILMENT UITBESTEED
De belangstelling voor voeding en gezondheid is de laatste tien jaar aanzienlijk toegenomen. Juist een uitgeverij merkt een dergelijke ontwikkeling. Daarom is in de zomer 2020
de stap gezet om de verzending en fulfilment van zijn informatieproducten uit te besteden. De keus viel op Velpa verzendadviseurs in Zutphen. Zeker door de automatisering
is dit een grote stap voorwaarts. De diensten van Velpa (en partner 3PLogistics) zijn
volledig afgestemd op de behoeften van de uitgeverij. Van opslag, orderpicking en
verpakken tot verzending en geautomatiseerde afhandeling.

Kijk ook eens op ortho.nl of fitmetvoeding.nl

Zorgvuldig wordt iedere
bestelling verpakt...

zendforward

Velen onder u zullen 2020 snel willen vergeten en hopen dat
2021 weer snel ‘normaal’ gaat worden. We zien verschillende branches in zwaar weer verkeren, maar ook bedrijven
die (tijdig) een alles veranderende koerswijziging hebben
weten te realiseren of zelfs beter uit de strijd zijn gekomen.
Het vroeg én vraagt veel van ons ondernemerschap, onze
inventiviteit en creativiteit. Maar dat kunnen we!
Als we onszelf even onder de loep leggen zien we dat Velpa
vanuit onze focus op klantgerichtheid, advies en meedenken, sterk zijn gegroeid. Concreet vertaalt zich dat in een
grote toename van (speciale) verpakkingen, waarbij onze
adviseurs vanuit hun kennis, ervaring en netwerk, vele klanten hebben kunnen voorzien van de beste verpakkings- en
verzendoplossingen. Uiteraard speelt de alsmaar groter
wordende vraag hierbij een belangrijke rol. Die tendens lijkt
zich - ook met het zicht op ‘normale’ omstandigheden onverminderd door te zetten en Velpa investeert dan ook
flink in haar verpakkingsassortiment. Offline en persoonlijk,
maar we gaan u dit jaar ook nog online verrassen...
Duurzaamheid blijft key en niet meer weg te denken. Bedrijven ‘zeggen’ niet alleen duurzaam te ondernemen, maar
‘doen’ het ook. Het wordt steeds meer betrokken bij de bedrijfseigen DNA. Met een exclusief assortiment van speciale
papier- en kartonsoorten kunnen we nu al aan die vraag
voldoen. In een bredere optiek kan onze ecologische voetafdruk kleiner worden door ook opslag, logistiek, fulfilment
en drukwerk slimmer en efficiënter in te zetten. Ook daar
zijn we volop mee bezig.

Johannes van Raalte
directeur, Velpa verzendadviseurs
Mocht u ook een bijdrage willen leveren
aan Zend of heeft u een vraag of mening?
Bel ons: 0575 743 230 of mail naar info@velpa.nl

VOLG VELPA OP LINKEDIN

• NOG JAREN DOOR
Groot voordeel is dat werkzaamheden die niet
behoren tot de kernactiviteit van de uitgeverij
nu professioneel uit handen zijn genomen.
Schuitemaker verwacht dan ook nog wel een
aantal jaren te kunnen doorgaan om zich vrijwel volledig te wijden aan zijn kerntaak en
wat het bedrijf bijna veertig jaar uniek heeft
gemaakt: zijn vak bijhouden.

Fulfilment uitbesteden?

COLOFON: Zend is een uitgave van Velpa B.V. en verschijnt vier maal per jaar.
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of
gekopieerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.
Uitgever:
Hoofdedactie:
Concept & creatie:
Druk:
Verspreiding:

Velpa B.V., Postbus 202, 7200 AE Zutphen
Michel Oosterbroek
Van Mourik reclame
Quadraat
Regiomail

Bel voor alle mogelijkheden: 0575 743 230

KIJK ZEKER EENS OP

ZEND IS DEZE KEER GEDRUKT OP SIGNATURE / 300 GR/M 2

Van
nature beter...
Specialty papers

DOOR MICHEL OOSTERBROEK

Brandbrief(je)
Een brief? Zo één die je in een envelop stopt
en verstuurt? Ja, waarom niet! Waarom juist
nu niet? Juist nu is er behoefte aan fysieke
uitingen zolang écht fysiek contact gewoon
nog even niet kan. De mens is en blijft een
sociaal wezen. Dat zie je ook nu. Nu het even
niet kan en mag. Men zoekt de grenzen op om toch maar even
- al is het op anderhalve meter - samen te kunnen zijn. De
ogenschijnlijke gewenning van enige sociale afzondering blijkt
overigens ook in no-time van tafel te worden geveegd. De
Fieldlab-experimenten laten het zien. De mens heeft elkaar
nodig en is het liefst samen. Maar nu dat even niet kan...
...worden we inventief en is er online gelukkig veel mogelijk.
Beeldbellen en zoom-meetings zijn de norm geworden en van
een uurtje (of drie) extra vermaak op onze (a)socials worden we
ogenschijnlijk eventjes blij. De hunkering naar ‘fysiek’ blijft
echter groot en was ook altijd al groot. Een brief (kaartje, direct
mailing, Zend, etc) blijken we toch het meest te waarderen...
op papier welteverstaan! De impact en effectiviteit is eveneens
ook bewezen groter dan de ‘online overkill’ (of relevante content, zo u wil). Maar moet dan alles weer als vanouds?
Zeker niet. Een gezonde mix van on- en offline media en middelen blijkt het beste te werken. Voor het ene bedrijf of sector
werkt online veel beter, voor de ander juist meer de echt persoonlijke benadering i.c.m. on- en offline media.
Dit kleine ‘brandbriefje’ zet u wellicht even aan het denken en
misschien besluit u zelfs uw relaties eens te verrassen met een
originele fysieke uiting. Misschien juist wel omdat u vrijwel
altijd online communiceert. Ik ga u dan zeker onthouden!

FLEXIBLE WAREHOUSING?

Fulfilment maakt
het u gemakkelijk

Met Valorise, Denimized, Cocoality en Vibers kunt u duurzaam
Binnen
brede assortiment
onderscheiden
we ons ook met
aan een lage ecologische
écht
hethetverschil
maken.
Iedere kwaliteit
heeft
aantal innovatieve, aansprekende specialty papers. We zoeken hierbij
voetafdruk,
bevat
uitzonderlijke
drukenkunnen
verwerkingskwaliteiten en
naar unieke papieren kartonkwaliteiten
die we
exclusief
leveren. Naast verﬁjnde papiermerken als Chambord, Signature,
is 100%
Nederlands. Onze adviseurs kunnen u er alles over vertellen.
Versailles voor onder andere hoogwaardig huisstijl-drukwerk zetten
ook groots
duurzame
en eco-vriendelijke
kwaliteiten.
Belwe0575
743in op
230
of mail
naar: info@velpa.nl
Uniek & duurzaam
Met Velpa’s duurzame merken Valorise, Vibers, Denimized en
Cocoality is inmiddels een aansprekende basis gelegd om u kennis
te laten maken met deze bijzondere - multi-zintuigelijke - producten.
Kwaliteit staat hierbij centraal en dat vertaald zich in een brede
toepasbaarheid met uitstekende eigenschappen voor vrijwel ieder
drukprocedé en bijzondere afwerkingstechnieken. Naast onze
eigen specialties kan Velpa nagenoeg aan iedere wens
of vraag voldoen.

MAAK KENNIS MET DE DUURZAAMSTE...

opslag met
service
op maat

Daar wilt u meer over weten!

Informeer direct en bel: 0575 743 230

Kennis & advies
Onze adviseurs kennen de markt goed, hebben
een brede productkennis en kunnen u helpen bij het
maken van de juiste keuzes. Ook kan er meegedacht
en geadviseerd worden over creatieve (maatwerk)
oplossingen, drukwerk, verzending,
handling of opslagmogelijkheden.

Specialtypapers
Binnen Velpa’s brede assortiment onderscheiden we ons
nu nog meer met een aantal innovatieve, aansprekende
specialty papers. We zoeken hierbij naar unieke papier- en
kartonkwaliteiten die we exclusief kunnen leveren.
• UNIEK EN DUURZAAM
Met Velpa’s duurzame merken Valorise, Denimized, Cocoality
en Vibers is inmiddels de basis gelegd om u kennis te laten
maken met deze bijzondere - multi-zintuigelijke - producten.
Kwaliteit staat hierbij centraal en dat vertaalt zich in een brede
toepasbaarheid met uitstekende eigenschappen voor vrijwel
ieder drukprocedé en bijzondere afwerkingstechnieken.

Direct
bestellen?
Velpa bellen!
0575 743 230

• UITGELICHTE SPECIALTIES
Denimized: De meest bijzondere Contactgegevens
ongestreken papiersoort
binnen onze circulaire economie bestaat uit 50% vezels van
Velpa BV
gerecyclede jeans. Het resultaat is een
subtiel-zachte textuur
Pollaan 1 • 7202 BV Zutphen
in een herkenbare spijkerbroek-blauwe
kleur.
Postbus
202 • 7200 AE Zutphen
T • 0575
230
Binnenpapiersoort
het
brede743
assortiment
Cocoality: Een unieke ongestreken
met onderscheiden
een bota- we ons ook met aan
aantal innovatieve,
aansprekende specialty papers. We zoeken hierbij
E • info@velpa.nl
nische basis van fijngemalen schillen
van
cocoabonen.
Visueel
naar unieke
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Naast verﬁjnde
als Chambord, Signature,
attractief met een voelbaar zacht
oppervlak
enpapiermerken
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Versailles voor onder andere hoogwaardig huisstijl-drukwerk zetten
structuur.
we ook groots in op duurzame en eco-vriendelijke kwaliteiten.

Specialty papers

Uniek & duurzaam
Met Velpa’s duurzame merken Valorise, Vibers, Denimized en
Cocoality is inmiddels een aansprekende basis gelegd om u kennis
te laten maken met deze bijzondere - multi-zintuigelijke - producten.
Kwaliteit staat hierbij centraal en dat vertaald zich in een brede
toepasbaarheid met uitstekende eigenschappen voor vrijwel ieder
drukprocedé en bijzondere afwerkingstechnieken. Naast onze
eigen specialties kan Velpa nagenoeg aan iedere wens
of vraag voldoen.

FLORIADE EXPO 2022: ‘HET GROENSTE DAGJE UIT’

Growing Green Cities

Kennis & advies
Onze adviseurs kennen de markt goed, hebben

Naast vele fysieke producten en advies heeft Velpa u ook
nog andere diensten te bieden. Samen met onze partner
3PLogistics zijn we experts in opslag, logistiek, verzending en transport. Fulfilment neemt u werk uit handen.
Alle tools hebben we in huis om een geheel logistiek traject
voor u vorm te geven. Voor bijvoorbeeld diverse webshops
verzorgen we alle handling, orderpicking, verpakken en/of
ompakken, verzending en transport. Precies zoals de
klant dat wil en precies conform alle afspraken.
Meer dan
Voor 24-uurs levering draaien we onze hand niet
om en aan ruimte hebben we geen gebrek.
46.000m2

Vraag
de gratis
sample
waaier
aan

Groen leven in de stad. Duurzaam verbouwd voedsel.
Schone energie. Een gezonde leefomgeving. Het zijn thema’s die steeds meer mensen bezighouden en proberen
toe te passen in hun dagelijkse leven. De wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 laat hiermee een
hoopvolle toekomst zien die onze steden leuker, leefbaarder en duurzamer maken.
De Expo belooft een buitengewone belevenis te worden met
onder andere inspirerende congressen, workshops en tentoonstellingen afgewisseld met verrassende proeverijen en
een bruisend kunst- en cultuurprogramma. En dit alles natuurlijk in een prachtige groene omgeving. Niet voor niets nu al
‘het groenste dagje uit’ genoemd.

• FLORIADE KIEST VOOR VALORISE
een brede productkennis en kunnen u helpen bij het
van de juiste keuzes. Ook kan er meegedacht
Om volledig aan te sluiten bijmaken
de doelstellingen
van Floriade
en geadviseerd worden over creatieve (maatwerk)
werd ook gezocht naar een bijzondere
voor het
oplossingen,papierkwaliteit
drukwerk, verzending,
handling of opslagmogelijkheden.
brede scala aan huisstijl- en corporate
uitingen zoals visitekaartjes, briefpapier, enveloppen, mappen, etc. Vorig jaar zijn de
eerste contacten gelegd met Velpa en na overleg en advies is
de keuze gevallen op het veelzijdig toepasbare Valorise. Het
papier voldeed aan alle wensen: wit en licht van karakter, een
consistente uitstraling waarborgen en een niet al te aanwezige
natuurlijke vezel bevatten.

b

De circulaire papierreceptuur van Valorise is
gecombineerd met lokaal gewonnen vezels van
agrarische reststromen van de tomatenplant. Een
Contactgege
puur Hollands product met een lage ecologische
voetafdruk. Met een breed toepassingsgebied is
Valorise dus bij uitstek geschikt voor de diverseVelpa BV
Pollaan 1 • 7202 B
print-uitingen van Floriade Expo 2022.

Postbus 202 • 720
T • 0575 743 230
E • info@velpa.nl
I • www.velpa.nl

Op floriade.com vind je alles over de Expo

