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Frank Nevejans en Filip Helsen in dienst bij AtéCé Graphic Products 
 

 
Frank Nevejans (links) en Filip Helsen. Beeld: Giuseppe Toppers | Danto 

 

AtéCé Graphic Products heeft voor de verkoop en technische ondersteuning van grafische verbruiksmaterialen, 

CTP systemen, drukinkten en vernissen twee Belgische buitendienstmedewerkers in dienst genomen. Dat zijn 

Frank Nevejans en Filip Helsen. Beiden hebben in hun vorige werkkring ervaring opgedaan met de producten 

die AtéCé sinds kort ook rechtstreeks aan drukkerijen in België en Luxemburg verkoopt. ‘Bij het leveren van 

grafische verbruiksmaterialen komt veel kijken, blijkt in de praktijk’, zegt verkoopdirecteur Remco Smit. ‘Het 

komt – naast het leveren van kwaliteitsproducten – steeds meer op technische kennis en support aan. Die 

know how en praktijkervaring hebben wij in ruime mate op de Nederlandse en verschillende export markten 

opgedaan. Dat is een belangrijke toegevoegde waarde, die wij hier op de Belgische markt gaan leveren. Onze 

nieuwe mensen Frank Nevejans en Filip Helsen kunnen volledig rekenen op technische en logistieke support. 
 

Remco Smit: ‘Wij beschikken over een team zeer ervaren technische specialisten die de praktijk door en door 

kennen en dagelijks bij drukkerijen over de vloer komen. Die kennis en ervaring wordt geborgd in ons 

Technisch Kennis Centrum, dat toegankelijk is voor alle AtéCé klanten. ‘Onze kennis, uw kracht’ is daarbij ons 

motto. Daarmee helpen wij drukkerijen om zich te onderscheiden in de markt. Daarnaast heeft AtéCé een 

speciale afdeling Research & Development en een professioneel laboratorium met eigen Quality Center. Op 

deze afdeling worden producten constant getest en wordt door ons technisch team in samenwerking met 

leveranciers verder aan productverbeteringen gewerkt.’ 
  



De activiteiten op de Belgische markt worden gedaan vanuit de zelfstandige business unit AtéCé Belgium, 

member of the AtéCé Graphic Products family company. 
 

Over AtéCé Graphic Products 
 

AtéCé Graphic Products is opgericht in 1977 en heeft zich ontwikkeld tot een onafhankelijke speler op de 

internationale markt van grafische verbruiksmaterialen. AtéCé produceert in eigen huis coatings en 

perschemicaliën en beschikt over een modern uitgeruste afdeling voor het confectioneren van rubberdoeken 

en wasdoekrollen. Daarnaast worden drukinkten van het eigen merk Deutsche Druckfarben en Nova 

Offsetplaten volgens eigen receptuur en specificaties in licentie geproduceerd. 
 

In Nederland, Duitsland en sinds kort in België en Luxemburg is AtéCé totaalleverancier van grafische 

verbruiksmaterialen, CTP systemen, drukinkten en vernissen. AtéCé vervolledigt zijn productportfolio in een 

aantal landen door de vertegenwoordiging van verschillende wereldmerken op het gebied van drukpersen 

(Komori), CTP oplossingen en offsetplaten (Kodak). 
 

Meer informatie: www.atece.nl, www.atece.be en www.atece.com 
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