
 

QIPC – EAE samen sterk op World Publishing Expo 
 
Oosterhout, oktober 2015 – Waar Q.I. Press Controls en EAE vorig 
jaar miljoenendeals sloten in Amsterdam, vergaren de organisaties dit 
jaar wederom succes in Hamburg. De Hamburg Messe was van 05 tot 
en met 07 oktober het podium voor de World Publishing Expo: de 
expositie waar de belangrijkste leveranciers van de grafische industrie 
zich presenteren. Ook dit jaar deelde QIPC – EAE een stand waar een 
wit decor, witte pakken en nieuwe orders de boventoon voerden. De 
directie, bestaande uit Menno Jansen (QIPC), Erik van Holten (QIPC – 
EAE) en Werner Ringel (EAE), kijkt tevreden terug op drie veelbewogen 
dagen. Menno Jansen: “We zijn zeker tevreden met het resultaat en 
kunnen ons met een gerust hart voorbereiden op DRUPA.” 
  
Netwerken en synergie 
Dit jaar stond de expositie voor QIPC – EAE in het teken van netwerken 
en synergie. Veel belangstellenden bezochten de gezamenlijke stand 
met zeer gevarieerde vragen waar de producten van QIPC – EAE een 
oplossingen op kunnen zijn. Het gevolg was drie volgeboekte dagen 
voor het QIPC – EAE team dat op de stand aanwezig was. Op maandag 
hield QIPC – EAE een gastronomisch evenement op de historische Rickmer Rickmers. Op dinsdag hield Eric 
Elyn, Director Operations Coldset Printing Partners, België, de presentatie ‘Boosting Productivity’ in de Media Port 
van de beurs. In deze case study benadrukte Eric Elyn de voordelen die de systemen van Q.I. Press Controls 
hebben opgeleverd bij Coldset Printing Partners. Bernhard Schmiedeberg, Manager Sales EAE, vertelt dat de 
gevoerde gesprekken op de stand ten gunste zijn voor de ontwikkeling van QIPC – EAE. Hij zegt: “Er was 
voldoende kans om met onze klanten te praten en naar hen te luisteren. De vrijgekomen informatie is zeer 
waardevol voor QIPC – EAE. De komende periode gaan we veel samenwerken met verschillende klanten om 
onze producten en diensten bij hen te optimaliseren en misschien wel naar andere klanten toe te generaliseren.”    
 

Evenement op de Rickmer Rickmers 
De Rickmer Rickmers is een lang zeilschip met een rijke 
historie* gebouwd in 1896. Op dit pronkstuk van Hamburg 
mocht QIPC – EAE met een selecte groep klanten haar 
gastronomisch evenement houden. Op maandagavond 
vertrok het QIPC – EAE team met deze groep richting het 
schip, waar hun een heerlijk diner en een avond aan 
entertainment te wachten stond. Aan boord heerste een 
relaxte sfeer waar gasten met elkaar in contact kwamen 
om kennis en ervaring uit te wisselen. Op dezelfde avond 
had Krause Biagosch ook haar  
klanten uitgenodigd om met 
elkaar te dineren op de 
Rickmer Rickmers.  Na   het 

diner kwamen deze gasten samen in één ruimte met de gasten van QIPC – EAE. Al 
snel sloeg de sfeer over in een borrelsfeer. De positieve feedback van de gasten 
laat zien dat dit een geslaagde avond was. 
 

Deel van de stand op WPE 2015 

 

Sfeerimpressie Rickmer Rickmers evenement 



 

Belangrijke orders 
QIPC – EAE heeft de World Publishing Expo afgesloten met een goed gevulde orderportefeuille. Hieronder 
worden twee belangrijke orders uitgelicht: 
 

- Funke Zeitungsdruckereien, Duitsland 
Funke is één van de grootste mediaconcerns in 
Duitsland met drukkerijen in Hagen, Essen, 
Braunschweig en Erfurt. Voor dertien torens op de 
locatie Hagen heeft Funke op 05 oktober een 
order geplaatst bij QIPC – EAE. Q.I. Press 
Controls levert de IDS-3D voor kleurregister en 
densiteitregeling en de mRC-3D voor afsnijregister 
en side-lay control. Daarnaast wordt de IQM 
(Intelligent Quality Management) geleverd wat in 
combinatie met EAE’s VIP Link de 
kwaliteitsrapportage gaat verzorgen voor Funke. 
De reden dat het grote mediaconcern heeft 
gekozen voor Q.I. Press Controls is de ervaring, 
de referenties en het vertrouwen in de combinatie 
QIPC – EAE als partner voor dit belangrijke project. 
Het resultaat dat Funke wil bereiken met de 
installatie is een verhoging en garantie van de 
kwaliteit van haar product en een kostenreductie 
door meer efficiëntie in haar drukproces. 

- OTM Avistrykkeri Herning-Ikast, Denemarken 
OTM Avistryk is een moderne krantendrukkerij die zich 
voortdurend aanpast aan de nieuwste technologie uit de 
grafische industrie. Voor haar drukcentrum in Ikast heeft 
de organisatie op 05 oktober een order geplaatst bij 
QIPC – EAE. Q.I. Press Controls zal de door EAE 
bestuurde Goss Universal uitrusten met een automatisch 
cut-off registratiesysteem en zal de reeds aanwezige 
hardware van Q.I. Press Controls een upgrade geven. 
De reden dat de moderne drukkerij heeft gekozen voor 
Q.I. Press Controls is de reeds opgebouwde relatie, de 
ervaring en de innovatieve apparatuur. Het resultaat dat 
OTM Avistryk wil bereiken met de installatie is de 
garantie van een hoge kwaliteit en een afname van 
inschiet. 

 
De World Publishing Expo 2015 was een succes voor QIPC – EAE. Menno Jansen 
benadrukt dat het succes van deze World Publishing Expo bijdraagt aan de 
motivatie om over enkele maanden vol energie op DRUPA te staan. Hij concludeert: 
“Het behaalde succes zorgt voor een positieve instelling op onze werkvloer. Deze 
instelling komt ten goede op DRUPA, waar we onze nieuwste ontwikkeling zullen 
presenteren.”  

Vlnr. Erik van Holten (Chairman QIPC – EAE), Klemens Berktold (Overall 
Manager Drukkerij Funke), Heinz Schwieger (Purchase Manager Funke) 

en Jaco Bleijenberg (Director Int. Sales & Marketing QIPC). 

Vlnr. Jarl Söderqvist (Sales Manager Piculell & Söderqvist), Erwin 
van Rossem (Head of Sales QIPC), Frank Haberstroh (Production 

Manager OTM), Jack Rasmussen (Pre-press Manager OTM) en Claes 
Piculell (Managing Director Piculell & Söderqvist). 



 

Over QIPC – EAE: 
QIPC – EAE is het resultaat van de overname van EAE door Q.I. Press Controls in 2014. Q.I. Press Controls, de nummer 
één leverancier van innovatieve en kwalitatief hoogstaande optische meet- en regelsystemen, bundelde haar krachten met 
EAE, de toonaangevende leverancier van controle, automatiseringsoplossingen en software voor drukkerijen. Ondersteund 
door een wereldwijd servicenetwerk, verstrekt de combinatie QIPC – EAE totaaloplossingen aan rotatie offsetdrukkerijen in 
de grafische industrie. Van prepress tot mailroom, QIPC – EAE biedt u de oplossing die niet alleen leidt tot 
productiezekerheid, maar ook tot verbeterde prestaties. 
 

Voor meer informatie, zie: www.qipc.com & www.eae.com   

http://www.qipc.com/
http://www.eae.com/

