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Innovationdays
De Hunkeler Innovationdays in Luzern zijn in 

ons land razend populair. Dat bleek tijdens 

de twaalfde editie. Onder de ruim 6.000 

bezoekers (een recordaantal) waren er bijna 

vijfhonderd met een Nederlands paspoort. 

De kracht van dit beursconcept is, dat op een 

overzichtelijke beursvloer alle toonaange-

Camilo Kleinekoort (links) en collega Roel 

Nikkelen van Bek en Guido Peijnenburg van 

Canon kunnen wel lachen om de gepersonali-

seerde verpakking met actiefoto. Camilo: ‘Daar 

kunnen we wel mee thuiskomen, zien ze in 

ieder geval dat we op de beurs geweest zijn.’

Sean Ceelen (rechts) van Amstel Graphics 

leerde boeken lezen van moeder Anja en 

boeken maken van vader Jan. Hier legt hij dat 

gepassioneerd uit aan Desiree Krol en 

Marcel van Veen van Gigaprint.

Ian Ceelen van Amstel Graphics is het vak 

‘digitale boeken binden’ met de paplepel 

ingegoten. Hier wijst hij ‘POD boekenmaker’ 

Frank Tol van Scanlaser op de jongste 

Horizon innovaties.

Rabobank-mannen Peter 

Sleegers (rechts) en Jan 

Brienen werpen een kritische 

blik op de nieuwste Xerox inkjet 

afdrukkwaliteit. Marcel Martens 

(links) van Xerox en collega 

Marcel Hijne kijken vol 

vertrouwen mee.

Amstel Graphics, importeur van Hunkeler, 

organiseerde samen met Graficus een 

businesstrip naar de mooie hoofdstad van het 

kanton Luzern aan het prachtige Vierwoud-

stedenmeer. Maar daar kwamen de reizigers 

(hier voor het beursgebouw) natuurlijk niet 

voor, toch?

vende printermerken vertegenwoordigd zijn. 

Die laten hun laatste innovaties zien, vaak in 

combinatie met de printfinishing-oplossingen 

van de Zwitserse gastheer. Vanuit Nederland 

werd tijdens het vierdaagse vakevenement 

twee keer een gezelschap printprofessionals 

ingevlogen. Die hoefden zich geen moment te 

vervelen. Daarvoor waren er ruim voldoende 

state of the art-oplossingen te bewonderen 

en viel er te genieten van prima culinaire 

voorzieningen. Bovendien was er ‘volle bak’ 

gelegenheid om te netwerken. Gewoon lekker 

in het Nederlands, want dat leek in de wandel-

gangen van de Messe Luzern wel de voertaal.


