
 

Q.I. PRESS CONTROLS BOEKT RECORDOPDRACHTEN OP DRUPA 2012 
 

Düsseldorf/Oosterhout, 16 mei 2012 – In een afsluitend interview met Jaco Bleijenberg, Q.I. Press Controls’ 
Director of International Sales & Marketing, naar aanleiding van Drupa 2012, meldt deze alom tevredenheid. 
“Met bijna drie miljoen Euro aan orderboekingen tijdens deze beurs beleefde Q.I. Press Controls haar record 
van alle Drupa-beurzen. “Ons nieuwe camerawonder – de mRC-3D zelfreinigende diepte-detectiecamera – 
kreeg ontzettend goeie response en wij hebben zelfs al grote opdrachten daarvoor. We hebben duidelijk 
gemerkt dat rotatiedrukkerijen nu heel actief managen naar het summum van efficiency”.  
 

Desgevraagd noemt Bleijenberg regio’s en landen waarvandaan 
Q.I. Press Controls opdrachten ontving voor zowel eerste 
leveringen als retrofitprojecten: Duitsland, Finland, Latijns-
Amerika, Maleisië, Nederland e.v.; een mooie globale spreiding 
van opdrachten naast heel veel interessante leads van wereldwijd 
verspreide rotatiedrukkerijen. “Voor ons is Drupa 2012 een zeer 
geslaagde beurs. We zien dat Q.I. Press Controls heel duidelijk 
beloond wordt voor onze betrouwbaarheid qua systemen, 
projectmanagement, service, ondersteuning en knowhow van het 
rotatiedrukproces. Met onze innovatiekracht zien we steeds weer 
nieuwe kansen om effectiviteit, efficiency en kwaliteit van 
rotatiepersen verder te verhogen. We hebben ook gemerkt hoe 
vaak en hoe beslissend ons IQM-kwaliteitsmanagementsysteem 
meeweegt bij de investeringsbeslissingen van rotatiedrukkers. 
Het opsporen en verhelpen van inefficiency-lekken in continuproducties vraagt om hulpmiddelen zoals IQM, ook 
omdat drukkerijbemanningen steeds verder worden gereduceerd. Ook het feit dat IQM middelen verschaft om 
kwaliteitsclaims gefundeerd te kunnen afwijzen, scoort hoog bij drukkerijmanagers.” 

 
Bleijenberg vult aan dat zich op Q.I. Press Controls’ beursstand veel vruchtbare 
themadiscussies ontwikkelden met Drupa-bezoekers, vaak geholpen door de 
themakubus ‘Ik ben hier . . . , voor u . . . . ‘. “Goed luisteren naar wat 
drukkerijmanagers verder willen van ons vinden wij o zo belangrijk voor de input 
van onze R&D, service en ondersteuning. Voor Q.I. Press Controls zaten ook 
daarin regelrechte opstekers. Ja, Drupa 2012 is voor ons heel belangrijk 
geweest; ook om Q.I. Press Controls’ kompas voor de toekomst weer 
haarscherp af te stellen”.  
 

Over Q.I. Press Controls: 

Q.I. Press Controls ontwikkelt en levert innovatieve, hoge kwaliteit optische meet en regelsystemen. Wij zijn wereldwijd 
actief in de magazine- en krantendruk industrie. Onze totaal oplossingen worden ondersteund door een wereldwijd 
service netwerk. Deze betrouwbare systemen zijn bewezen in de markt van bestaande en nieuwe drukpersen en bieden 
onze klanten structureel betere resultaten.   
 
I am here… for you! 
 
Voor meer informatie: www.qipc.com 
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