
Print on demand

Vad är print on demand?
Med Print on demand kan vi lagerhålla urvalda produkter vilka er kund vill ha snabb tillgång till.
Detta kan vara pennor, textilier eller övrig prentreklam vilket ingår i vårt sortiment.
Er kund kan snabbt och enkelt lägga en snabborder (kopia går till oss för behandling) och vi kan börja
plocka ihop och skicka till er kund samma dag (gäller beställningar inkomna innan 12:00).

Är detta inte jättedyrt för oss och vår kund?
Att ha uppmärkta varor på lagerhylla kostar alltid i form av märkningen och själva lagerplatsen.
Vi vet att när det väl gäller så kan leveranstid vara klart avgörande, därför vet vi att behovet finns även
på promotionartiklar. Print on demand är vanligt inom kontors och -pappershandeln.

Hur kan ni tillämpa Print on demand för endast startkostnaden?
Enkelt! Vi vet att ni har bäst insyn i hur er kund väljer att handla, därför låter vi er bestämma kvantitet
som ska läggas på lagerhyllan. Detta är en garanti för att vi kan kalkylera med artiklar på lager men vi
kan även göra en beräkning på lagerplatser vilka kostar pengar, fulla som tomma.
Vi gör en chansning tillsammans med er helt enkelt - Det får ni ingen annan leverantör att göra!

Vad kostar detta oss och vår kund?
Jämför vi mot vad trycksakerna kostar vid varje ordertillfälle så är kostnaden marginell.
Det enda som kostar är en orderavgift varje gång exklusive årskostnaden en gång om året.

Beroende på produkt varierar antalet artiklar vi kan lagerhålla med märkning*

Express 24 & Print on demand
Print on demand är en del av de samlade tjänster vilka PrioPrint erbjuder våra kunder att använda sig av.
Tjänsterna är gratis att använda men kostar en aktiveringsavgift vilken erläggs en gång om året.

- Express 24 tillämpas separat och kräver avtal (Print on demand).
- Samtliga onlinetjänster använder ett marginalsystem och anger ett rek.pris mot slutkunder.
- Print on demand kan även vara ett komplement till +Plus Your Logo och utformas till slutkund.

* Ej märkning med Gravyr. Print on demand avser digitaltryck. Vid märkning med annan media vänligen kontakta oss.
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