• Rådgivning
• Grafisk hjælp
• Print og offset
• Efterbehandling
•	Pakning og
forsendelse

>

Produktion i profil

HVIDOVRE KOPI
• Hvidovre Kopi blev grundlagt i 1986.
• Startede som et traditionelt kopicenter.
•	Er i dag en grafisk højteknologisk virksomhed som leverer alle
ydelser forbundet med print og tryk.
• Beskæftiger 12 dedikerede medarbejdere.
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“ Vi kan matche den bedste kvalitet i verden,
men vi kan ikke bevise det for dig med mindre
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Hvorfor skal jeg vælge Hvidovre Kopi som leverandør?
Relevant spørgsmål. Der er masser af printleverandører og alle synes de er bedre end de andre.
Og sådan skal det jo også være - tro på det du laver! Når sandheden skal frem og hvis
præmissen er, at alle kan levere den samme vare og til næsten samme pris, kan det være
svært at se forskellen. Men der er forskel. Det kan være oplevelsen ved at handle med en
engageret virksomhed der brænder for hver enkelt tryksag. Eller det at tale med et menneske
for hvem du ikke bare er en potentiel faktura, men et menneske der løber ekstra meter for din
opgave og dermed din tilfredshed. Måske er vi gået fra forstanden, men vi er stolte af det vi
laver og vi vil så gerne bevise forskellen på service og ekstrem god service.
Det kan lyde skørt, men det der driver os, er en oprigtig entusiasme i retning mod at gøre
arbejdet rigtigt. Det handler ikke om ud-af-kroppen oplevelser. Hos Hvidovre Kopi synes vi
simpelthen bare, at (ekstrem god) service er vigtigt.
Vi er trykkere, men vi tænker som kunder.
Velkommen hos Hvidovre Kopi!
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• Gratis rådgivning
• Konsulentbesøg
• Inspiration
• Synergi
Kontakt os for et uforpligtende møde og/eller yderligere information.

Rådgivning
Gratis rådgivning? Helt ærligt – er der noget

der involverer os i en tidligere fase, også får

der er gratis i dag? Alt har sin pris og således

et bedre produkt til slut. Kvaliteten af det

også vore ydelser. Men har du til hensigt, at

arbejde vi udfører er naturligvis den samme,

bestille en opgave hos Hvidovre Kopi, yder vi

brug af konsulent eller ej, men eksempelvis

gerne gratis konsulentbistand. Man kan jo

typen af indbinding eller papirkvaliteten kan

ikke vide alt og det uanset hvor dygtig man

være blevet mere optimal.

er. Derfor er det en sund del af processen, at
bede andre om et godt råd og hvem er

Erfaring er den bedste læremester

rigtigere at spørge, end dem der skal

Medarbejderne i Hvidovre Kopi bliver hver dag

fremstille opgaven?

mødt med nye krav og ønsker fra vore kunder.
Vi bliver konstant mindet om, at vi ikke bare

Bed om råd, men brug din egen sunde fornuft

kan læne os tilbage og være tilfredse med det

Vi vil gerne fremstå som ydmyge eksperter.

vi har opnået. Derfor har vi oparbejdet en viden

Én du kan spørge til råds uden at blive

om tryksager der er svær at matche, men som

belært, og uden at have dårlig samvittighed,

vi meget gerne vil dele med andre.

hvis du ikke benytter det råd du får. Ikke desto
mindre har vi god erfaring for, at de kunder

Gode råd behøver ikke at være dyre!

“Vi vil gerne fremstå som ydmyge eksperter.
Én du kan spørge til råds uden at blive belært og
uden at have dårlig samvittighed, hvis du ikke
benytter det råd du får.”

“ Nogle gange er du selv startet på en opgave og
beder os om at finpudse den. Andre gange giver
du os et logo og noget billedmateriale og giver os
ellers frie hænder til at få det bedste ud af det”
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Grafisk hjælp

Reklamebureauer er dygtige til deres arbejde

bruges til, er det ikke for at snage, men for at

og det er du garanteret også! Men et eller

tilsikre, at slutproduktet bliver så præcist som

andet sted midt i mellem, kan der være et

muligt.

behov for layout af store som små opgaver.

•	Forberedelse af dokument
til print eller tryk
• Opsætning af hæfter
• DtP-arbejde

Selv om opgaven måske ikke er så vigtig, at

Nogle gange er du selv startet på en opgave

der skal et reklamebureau ind over, så behøver

og beder os om at finpudse den. Andre gange

• Grafisk hjælp

du ikke gå på kompromis med det grafiske

giver du os et logo og noget billedmateriale

• Korrektur

udseende.

og giver os ellers frie hænder til, at få det
bedste ud af det.

Alt hvad der fortjener at gøres, fortjener at
gøres godt

I al handel må man åbne pungen eller øjnene

Hvidovre Kopi tilbyder nemlig grafisk hjælp til,

Vi mener, at du har krav på at vide hvad tingene

efter vore kunders udsagn, yderst rimelige

koster. Derfor giver vi dig gerne faste tilbud på

priser. Vi laver grafik, som formår at

det vi laver, så du ikke får overraskelser når

kombinere det smarte med det praktiske.

du modtager en faktura. Vores etik og moral

Også inden for dette område er rådgivning

gør nemlig, at du vil få en oplevelse af, at du

vigtigt, så når vi spørger dig hvad det skal

får hvad du betaler for – plus lidt mere.

Kontakt os for et
uforpligtende møde og/eller
yderligere information.
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Print & offset

•	Kvalitet der passer til
formålet

Alle i vores branche kan printe. Alle kan trykke.

går vi ikke på kompromis. Derfor holder vi os

I såvel sort/hvid som i farve. I alle formater og

orienteret om udviklingen inden for vores fag

• Alle papirformater

på præcis den papirtype du ønsker. Er der så

og vi er ikke blege for at slå til med et helt nyt

noget tilbage ud over prisen? Vi mener ja!

produkt også selv om vi bliver de første i Dan-

Hvidovre Kopi ønsker ikke at fremstå som en

mark der gør det.

• Kort leveringstid
• Outsourcing
Kontakt os for et uforpligtende møde og/eller yderligere information.

virksomhed der taler om service. Vi yder service. Vi taler i et sprog du forstår med det for-

Hvis du ikke bestiger bjerget, får du ikke

mål, at det skal være nemt at handle med os.

udsigt over dalen.

Hvorfor outsource en opgave hvis det bliver

Uanset hvor skarp man er, kan det give ho-

besværligt? Nej vel?

vedbrud, når man som virksomhed gerne vil
have bragt en tryksag til verden. Hos Hvid-

Beskedenhed er en dyd, men man kommer

ovre Kopi undersøger vi omhyggeligt hvad der

længere uden

bedst kan betale sig og lader fornuften råde i

Selv om vi lige har påstået, at alle i grafisk

tæt dialog med dig som kunde. Og inden for

branche kan levere en tryksag, har vi ikke i

din økonomiske ramme. Det er din beslutning

sinde, at holde os tilbage. Vi investerer i kva-

alene, men vi er sat i verden for at gøre dit

litet og når det gælder de produkter vi sælger,

valg så enkelt som overhovedet muligt.

“Hvidovre Kopi ønsker ikke at fremstå som en
virksomhed der taler om service. Vi yder service.
Vi taler i et sprog du forstår med det formål at det
skal være nemt at handle med os”

“ I Hvidovre Kopi bilder vi os ikke ind, at vi kan gøre
det billigere end du selv kan. Men vi kan gøre det
smartere og til den samme økonomi.”
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Efterbehandling

Færdiggørelsen af en tryksag, er mindst lige så

Samlet set en god forretning. Eller hvad? Hos

vigtig som indholdet. Det har vore kunder for

Hvidovre Kopi bilder vi os ikke ind, at vi kan

længst fået øjnene op for. Og heldigvis for det.

gøre det billigere end du selv kan. Men vi kan

For her er der virkelig tale om et område, som

gøre det smartere og til den samme økonomi.

kræver tålmodighed og det modsatte af ti

Samling eller indbinding af din opgaver handler

tommelfingre.

for os at se dog ikke om økonomi i første om-

• Samling af mapper
• Indbinding
• Kuvertering
• Fals og hæftning

gang.

• Specialopgaver

bare finde ud af hvad det er.

Det handler om at få mest muligt ud af den

Vi ved godt, at det er fristende for en virksom-

tid, man har til rådighed på kontoret og - så

Kontakt os for et uforpligtende møde og/eller yderligere information.

hed, at klare printopgaverne selv. Man kan jo

vidt det er muligt - skille sig af med ”non-pro-

købe en printer for relativt små penge og kvali-

fit” opgaver.

Der er altid noget man er god til. Man skal

teten af printet er heller ikke dårlig. Faktisk er
bundniveauet ganske højt for selv små printere

Vi udfører efterbehandling med den største

i dag. Og med hensyn til diverse indbindings-

fornøjelse. Faktisk er det en del af vores leve-

former – ja sådanne maskiner kan også købes

brød og vi har folk ansat kun til denne funktion,

til en fornuftig pris.

som også lever af det. Kan du leve af det?
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• Pakning i kasser
• Lagerplads
• Distribution
• Frankering
• Indlevering til posthus

Pakning & forsendelse
Vi skal have pakket 500 kuverter inden fyr-

vi. Men det kan hurtigt blive en obstruktion i

aften, kan du hjælpe?

en travl hverdag, især hvis man hverken har

Hvis du stiller dine kolleger dette spørgsmål,

mandskab eller plads til at løse dem.

vil du automatisk tvinge dem alle sammen til
at lyve! Dem der siger de har tid lyver for na-

Alle veje løber i to retninger.

turligvis har de ikke tid. De var formentligt

Når din ordre skal leveres eller distribueres til

godt i gang med noget andet, men af kollegi-

flere adresser, har vi et samarbejde med for-

ale hensyn stiller de op til opgaven. Dem der

skellige kurerfirmaer, ligesom vi gerne benytter

siger de ikke har tid (og det er altid de samme)

et af dine foretrukne. Er der tale om en udsen-

lyver også. De er godt nok i gang med noget

delse af breve tilbyder vi ligeledes frankering og

andet, men føler sig hævet over netop denne

indlevering på posthus.

slags opgaver.
Måske går vi over stregen, men giv os dog ret
i, at folk ikke står i kø for, at få lov til at kuvertere eller pakke ting i kasser. Denne type
opgaver er ikke raket-teknologi. Det erkender

“ Vi har egen chauffør, som leverer direkte til din
dør, også selv om dit kontor er placeret på 4. sal
uden elevator og nede af en lang gang.”
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Kvalitet til tiden

Rådgivning

Kvalitetsprodukter, exceptionel kundeservice,

præcis her vi adskiller os fra andre i vores

korte leveringstider og konkurrencedygtige

branche. Vores motto er “kvalitet til tiden” og

priser, har været nøglen til Hvidovre Kopi’s

det er ikke noget vi har opfundet for at have

succes. I en tid hvor e-mails har overtaget

et slogan, at klistre på vore biler. Vi mener

den personlige kontakt, har vi alligevel for-

det seriøst og knokler dagligt for dels, at leve

mået, at gøre det at handle med Hvidovre Kopi

op til det og dels, at kunne gøre det endnu

til en menneskelig oplevelse. Nogle kunder vil

bedre.

gerne være i fred og andre vil gerne besøges i
ny og næ. Uanset hvilken type du er, så re-

Hvidovre Kopi er ikke verdens største virk-

spekterer vi dit valg.

somhed, men vi er stolte af, at have styr på
det der er! Som kunde vil du profitere af, at

Glæden ved et godt tilbud fortager sig

være en stor fisk i et lille bassin, fremfor en

hurtigere end ærgrelsen over køb af dårlig

lille fisk i et stort bassin. Dine kontaktper

kvalitet.

soner er de samme hver gang du kontakter

Vi ved, at Hvidovre Kopi er til for dig som

os og der er en overvejende sandsynlighed

kunde og at vi ikke er stærkere end den sidste

for, at andre i vores hus også kender til dine

opgave vi har leveret til dig. Og det er lige

opgaver.

Gratis rådgivning
Konsulentbesøg
Inspiration
Synergi

“Vi ved, at Hvidovre Kopi er til for dig som kunde
og at vi ikke er stærkere end den sidste opgave vi
har leveret til dig. Og det er lige præcis her vi
adskiller os fra andre i vores branche.”
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HVIDOVRE KOPI
Tonsbakken 16-18
2740 Skovlunde
tlf 36 49 85 84
produktion@hvidovre-kopi.dk
www.hvidovre-kopi.dk

Grafisk design og produktion Papmaché og Hvidovre Kopi ApS

