BUSINESS BORREL
Vrijdag 26 augustus a.s. van 17.30 tot 19.30 uur
Uw gastbedrijven: B-Ambitious en Mr.DirectPrint
Locatie: Café De Goede Stek,
Dorpsstraat 24, Landsmeer.
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Nieuwe niche van start bij Mr.DirectPrint:

Tekst : Olav Lammers

Landsmeerse ondernemers nutten
mogelijkheden internet en winkelnering
maximaal uit
Internet biedt bedrijven en consumenten enorm
veel mogelijkheden om allerlei zaken zelf te
regelen. Dat is mooi, maar het heeft het landschap
van het midden- en kleinbedrijf behoorlijk doen
veranderen, en die veranderingen gaan elke dag
maar door. Winkelcentra kampen steeds vaker met
leegstand omdat middenstanders de snelheid van
die veranderingen nauwelijks kunnen bijbenen.

Secretariaat:
Postbus 796, 1440 AT Purmerend
E-mail: bestuur@bvl-landsmeer.nl
www.bvl-landsmeer.nl

De Landsmeerse ondernemers Erik Eering en
Bert Doets hebben de handen echter ineengeslagen en denken in samenwerking met elkaar
juist een gat in de internetmarkt te hebben
aangeboord. Locatie: de winkel Mr.DirectPrint
in het Landsmeerse winkelcentrum. Trefwoorden: laagdrempeligheid en juist veel persoonlijke aandacht voor de klant.
Perfecte aanvulling
“Wij geloven er absoluut in dat onze gecombineerde aanpak dé toekomst is voor de winkelnering en dat winkel en internet elkaar op deze
manier steeds verder zullen gaan versterken”,
zeggen Erik en Bert overtuigd. “Het is prachtig
dat de mensen via internet hun ‘ding’ kunnen
doen. Maar er zal altijd behoefte blijven
bestaan aan know-how en vakmanschap, ook
in onze branche. Wij willen graag helpen waar
de know-how tekort schiet en daar een perfecte aanvulling op zijn. De winkel zorgt ervoor
dat je daarin snel en laagdrempelig geholpen
kunt worden.”

Aparte, maar logische
combinatie
Het is toch wel een apart verhaal hoe de
samenwerking tussen Erik en Bert tot stand
is gekomen. Erik begon na diverse management-functies ooit met een klein computertje,
schermpje en printertje op zolder toen een
lokale makelaar op een gegeven moment aan
hem vroeg of hij een oplossing kon bedenken
voor de mailingkaarten die hij tot dan toe met
zo’n ‘onhandige fax’ verstuurde. Erik sleutelde
een programmaatje in elkaar waarmee via
een simpele website en applicatie zelf tekstjes
konden worden ingevoerd met een vaste plek
voor een foto en adresgegevens. “That was
all”, vertelt Erik en Mr.DirectMail was toen
geboren.
Stap voor stap
Erik (“Het ondernemerschap heeft mij altijd al
aangesproken”) trok de stoute schoenen aan
en presenteerde zijn product aan meerdere
makelaars. “De reacties waren verbazing-

wekkend positief en vervolgens kwamen de vragen
binnen: of de foto ook op een andere plek kon en
meer van dat soort zaken waardoor ik genoodzaakt
werd mij meer in de opmaak- en ict-mogelijkheden
te verdiepen. Zo kwam ik stapje voor stapje steeds
verder, nam het aantal klanten en de hoeveelheid
apparatuur toe en moest ik even later de zolderkamer
en spelende kinderen om mij heen verruilen voor een
kantoorruimte aan het Zuideinde. Dat was zo’n vier
jaar geleden. Ik had inmiddels een nieuwe website
gebouwd en daaraan een professionelere applicatie gekoppeld waarmee klanten online hun eigen
drukwerk konden ontwerpen, aanpassen, huisstijl
bewaken etc. Dat ging veel verder dan
mailen, dus het werd Mr.DirectPrint. Maar
de business en mogelijkheden smaakten
direct al naar meer.”

Zakelijke markt en veel meer
Mr.DirectPrint richt zich in eerste instantie op de
zakelijke markt in het werkgebied Groot Waterland,
maar ook van ver daarbuiten komen de opdrachten,
voornamelijk via het internet binnen. In de grote
ruimte van de print- en copyshop staat de meest
moderne apparatuur waarmee Erik de opdrachten,
die zijn klanten via de website en applicaties doorgeven, direct omzet in professioneel drukwerk en ook
verzendklaar maakt.
Erik: “Maar wij kunnen en doen veel meer. Denk
bijvoorbeeld aan pasfoto’s, scriptieservice, bedrukken van kleding en andere artikelen, fotoafdruk-

“Mensen kunnen hier gewoon binnenstappen, zonder
afspraak en hun vraag of probleem voorleggen.
Gat in de markt
Bert vertelt dat er een verdeling in de markt is
ontstaan waar bedrijven alles zelf doen of (praktisch)
alles onderbrengen of laten regelen bij een reclamestudio of bureau. “Wij vullen het gat tussen die twee.
Voor het midden- en kleinbedrijf is deze invulling van
deze niche vooral interessant. Het voordeel bij onze
opzet is dat de klant zelf de controle houdt waar
die dat zou willen met een professionele grafische
‘helpdesk’ als backup.“

“Vertel mij uitvoerig over je
plannen en als die mij bevallen,
wil ik in je bedrijf participeren”

Back to basics
Terwijl de ideeën in het hoofd van Erik begonnen te
rijpen, kwam hij in contact met de Landsmeerder Bert
Doets, graficus en mede eigenaar van een reclamebureau in Amsterdam. Daar had hij in hoogtijdagen
18 man personeel onder zich. Die zaak was verkocht
en Bert wilde het liefst weer terug naar de basis
(“laagdrempelig, creatief en met direct persoonlijk
contact”) met zijn reclamebureautje B-Ambitious.
“Vertel mij uitvoerig over je plannen en als die mij
bevallen, wil ik in je bedrijf participeren”, sprak Bert
toen. In ‘no time’ waren de heren het eens. Als medeeigenaar zou Bert met zijn B-Ambitious in de winkel
voor een directe ondersteuning kunnen zorgen bij de
activiteiten van Erik, maar andersom zou dat ook zo
kunnen werken: versterking over en weer dus. Sinds
begin juli zetelt Bert in een eigen studio, achter in
de nieuwe winkel. Zijn zoon Daniël en medewerker Marlon assisteren hem als grafici-nieuwe-stijl.
“Zij leren van mij, maar ik leer zeker ook van hen
over de nieuwste technische ontwikkelingen in het
vakgebied.”

ken op hout, aluminium en vele andere materialen,
geboorte-, trouw- en uitnodigingskaarten, visitekaartjes, briefpapier, flyers, bouwtekeningen en we
hebben ook een doe-het-zelf print- en copyhoek.
Allemaal producten en mogelijkheden die ook voor
de particuliere markt interessant zijn. Daarom hebben
wij voor deze locatie gekozen die ook een laagdrempelige uitstraling heeft. Als mensen hier bijvoorbeeld
een pasfoto laten maken kunnen zij tegelijkertijd echt
zien wat wij te bieden hebben en is de kans dat zij
terugkomen alleen maar groter.”
Klantvriendelijkheid en no nonsense
Klantvriendelijkheid is dus voor zowel Erik als Bert de
kern van de zaak. Erik heeft wat dat betreft heel veel
ervaring opgedaan uit de tijd dat hij de Middelbare
Hotelschool volgde. Bert heeft het gewoon in zich. “Ik
ben destijds min of meer tegen wil en dank ondernemer geworden, er gewoon ingerold. Maar eigenlijk ben ik meer iemand van de no nonsense kant,
mensen willen gewoon geholpen worden.”
Hij hecht daarbij sterk aan een informele omgeving:

Simpel veel beter
“Mijn toegevoegde waarde bestaat uit
het inbrengen van kwaliteit in de uitstraling van bedrijven, organisaties en ook
particulieren”, vervolgt Bert. “Internet
biedt tegenwoordig zoveel mogelijkheden om zelf
aan de slag te gaan met diverse vormen van uitingen
als logo’s, huisstijl, presentaties en dergelijke. Dat zien
we hier ook in de opdrachten die via de printshop
en website binnenkomen. Maar als graficus en met
mijn ervaring uit de reclamewereld zie ik voorbeelden langskomen waarvan ik weet dat het simpel veel
beter kan. Die uitingen zijn zeer belangrijk voor het
imago van een bedrijf en ik wil daar graag bij helpen.
Mensen hebben vaak wel goede ideeën achter hun
product, maar de vertaling naar de markt is ontzettend belangrijk. Daar wil ik graag bij adviseren,
zonder hen het vel over de oren te halen. Het gaat
mij er vooral om dat ik weer ambachtelijk bezig kan
zijn, met mensen direct in contact kan zijn en hen kan
ontzorgen en verrassen. Dat zie ik ook heel sterk bij
Erik en volgens mij is dat niet alleen de belangrijkste
basis voor onze samenwerking, maar vooral ook de
juiste insteek voor de wijze waarop vormgeving en
productie elkaar kunnen versterken!”
www.mrdirectprint.nl
www.b-ambitious.nl
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Vereniging Landsmeer grote info-borden plaatsen.
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informatie en de prijzen.

uitwerking en misschien zijn er wel ondernemers in

en op welke locaties dat dan zou moeten.

Landsmeer die daar al ideeën of plannen voor hebben

Mocht iemand van onze leden daar een idee over

klaar liggen, dus maak uzelf bekend als u hier aan mee

hebben dan heeft de gemeente daar wel oren naar.

wilt werken.
Opmaak: Nile Graficare, Landsmeer

