
 

VOOR DIRECTE PUBLICATIE  

Dubbel succes in China voor Q.I. Press Controls 
 
Oosterhout, maart 2015 – Q.I. Press Controls boekt dubbel succes in China. Binnen één week kiest zowel 
GanSu Daily als LiaoCheng Daily voor de mRC-3D met AIMS (Automatic Ink Mist Shield). Paul Yu, Managing 
Director van Q.I. Press Controls China, laat los: “Beide organisaties laten weten serieus na te denken over een 
volgende investering in onze oplossingen wanneer de systemen draaien naar verwachting.” 
 
GanSu Daily investeerde in het verleden al in de mRC+ voor 
haar bestaande Goss drukpers. Nu kiest de organisatie via 
Goss voor de nieuwe variant, de mRC-3D met AIMS, voor 
haar nieuwe Goss Magnum 45 pers met drie full-colour 
torens. GanSu Daily wil zo min mogelijk materiaal verbruiken 
en laat weten dat ze tevreden zijn met de mRC+. Het is 
volgens hen een logische stap om te upgraden naar de 
mRC-3D voor de nieuwe pers om de kwaliteit te waarborgen 
en te besparen op materiaal.  
 

LiaoCheng Daily kiest voor hetzelfde systeem voor 
haar Goss Magnum 45 pers na een 
referentiebezoek aan een tevreden klant elders in 
China. Daar zag de organisatie dat de drukkwaliteit 
stabieler was. Ook werd er bespaard op materiaal 
en LiaoCheng Daily raakte overtuigd. De acht mRC-
3D camera’s worden geïnstalleerd op vier full-colour 
torens. 

 
Niet alleen het product, maar ook de service van Q.I. Press Controls heeft geleid tot de orders van beide 
organisaties. Paul Yu zegt: “Ze (GanSu Daily) zijn erg blij met de prestaties en de kwaliteit van ons systeem. 
Omdat ze telkens een goede service hebben gekregen, kiezen ze weer voor ons. Ook LiaoCheng Daily kreeg 
een goede impressie van ons systeem. Mede dankzij onze professionele verkoopstrategie zijn ook zij overstag 
gegaan.” 
 
Wanneer de organisaties in de toekomst nog steeds tevreden zijn over het product en de service, kiezen de 
organisaties voor meer systemen van Q.I. Press Controls. Paul Yu onderzoekt bij Gansu Daily wat de beste 
manier is om cut-off op de persen toe te passen en vertelt dat LiaoCheng Daily ook haar andere persen wil 
uitrusten met de mRC-3D. Menno Jansen, Directeur van Q.I. Press Controls, vertrouwt erop dat de organisaties 
in de toekomst blijven samenwerken en ziet de orders als een voorbeeld voor de Chinese markt. Hij zegt: “Het 
dubbele succes doet mij denken aan twee orders uit China in 2014 die ook binnen één week waren geplaatst 
en dezelfde soort automatische oplossingen voor eenzelfde soort pers omhelsden. Deze regelmaat is een goed 
teken voor Q.I. Press Controls in China. De Chinese markt krijgt steeds meer vertrouwen in onze producten en 
service. Daar mogen wij zeker trots op zijn.” 
 
Over GanSu Daily: 
GanSu Daily is het meest invloedrijke nieuwsplatform van de provincie GanSu, China. 
Waar de gelijknamige krant gedrukt wordt, staat het platform vanaf 1999 vooral bekend 
om haar nieuwswebsite. Deze website beschikt over een rijk scala aan uiteenlopende 
kanalen en heeft ongeveer 2200 dagelijkse updates over nationaal nieuws. GanSu Daily 
staat voor het publiceren van betrouwbare informatie en werkt graag aan 
gemeenschappelijke vooruitgang en de ontwikkeling van nieuwe media. 
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Over LiaoCheng Daily: 
LiaoCheng Daily is de drukkerij van de gelijknamige, officiële krant van de gemeente LiaoCheng, China en is opgericht in 
1956. Dagelijks worden er meer dan 60.000 exemplaren gedrukt. LiaoCheng Daily heeft in 2004 haar assortiment 
uitgebreid met de LiaoCheng Evening News. Kwaliteit staat hoog in het vaandel. De drukkerij heeft dan ook verschillende 
titels en prijzen gewonnen die haar kwaliteit verzekerd, zoals de China News Award en de National Journalism Award. 

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 

http://www.qipc.com/

