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Wat is VDP?
VDP staat voor Variabele Data Printing. Variabele Data Printing kun je op verschillende manieren gebruiken. Het is een manier om 
klanten op een doelgerichte manier te benaderen door rechtstreeks op de behoefte van de klant in te spelen. 

Dit gebeurt door middel van een door jou aangeleverd databestand. Hierdoor communiceer je persoonlijk met de klant met een 
1-op-1 boodschap. De respons van deze DM-activiteit is vele malen groter dan dat van de traditionele DM.
 
Ook een veel gebruikte toepassing van Variabele Data Printing is het nummeren van kaarten of flyers voor bijvoorbeeld 
entreekaarten. Niet alleen oplopend nummeren is daarbij een mogelijkheid, maar ook een unieke code (met bijvoorbeeld cijfers, 
letters of een combinatie van beide) die veelal gebruikt wordt voor acties.

Welke documenten dien ik aan te leveren?
- Een drukbestand (hoge resolutie, afloop etc.)

- Een excel document met daarin alle variabele gegevens (databestand)

- Een VDP voorbeeld (waar komen de variabelen gegevens, welke lettertypegrootte, welke kleur etc.)

- Eventuele lettertypes die in het document gebruikt worden

Een excel document met daarin alle variabele teksten:
Uit het excel document halen we de informatie die nodig is voor de opdracht. Hieronder zie je een voorbeeld van een excel 
document met daarin de gegevens van een klantendatabase. Regel 1 is de kolomnaam of de rijnaam. Dit is erg belangrijk dat je dit 
in het excel document invult.
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Het aanleveren van een drukbestand en een VDP voorbeeld:
Om duidelijk te communiceren vragen we je om een voorbeeld PDF aan te leveren waar de variabelen gegevens geplaatst moeten 
worden. In het voorbeeld hieronder zie je een voorbeeld. De tekst tussen haakjes komen overeen met het door jou aangeleverde 
excel document. Ook wel kolomnaam/rijnaam.

Het drukbestand dien je aan te leveren zonder de teksten tussen haakjes. Zie het voorbeeld hieronder.
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Te werk gaan met unieke codes:
Wanneer het variabele drukwerk in een envelop verzonden moet worden dan kan het gebruik van unieke codes hierbij erg helpen. 
De NAW (naam, adres en woonplaats) gegevens die op de envelop zijn ingeprint  moeten natuurlijk refereren met het variabele 
drukwerk.

Wanneer er een unieke code op de envelop en op het drukwerk staat dan kan je hierdoor gemakkelijk referen. De unieke code 
dien je wel in het excel document in een nieuwe kolom/rij te plaatsen.

0001

C4 envelop zonder venster

Soundwave Frame
Het multifunctionele displaysysteem 

waar muziek in zit

Het revolutionaire 
Soundwave Frame brengt beeld 
en geluid samen in een veelzijdige 
aluminium display
Met het Soundwave Frame lanceert Van Straaten een volstrekt unieke vorm van visuele commu-
nicatie. Het Soundwave Frame is een revolutionair aluminium displaysysteem waarin ultradunne 
speakers zijn verwerkt. Het resultaat: indoor visuals met hifi-geluid en een verbluffende uitstraling.

 

Het Soundwave Frame opent een nieuwe wereld aan mogelijkheden op de winkelvloer, op 
kantoor, in showrooms, tijdens tentoonstellingen of op beurzen. Deze strakke, dunne display 
geeft visuele communicatie een extra dimensie met een diep, ruimtelijk geluid waar het publiek 
gegarandeerd van opkijkt. 
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0001

In het voorbeeld hierboven is de unieke code 0001. Dit zal, afhankelijk van de oplage, oplopen. Op de flyer (rechter afbeelding) 
zitten variabele gegevens die referen met de NAW gegevens op de envelop.

{NAAM}
{ADRES}
{POSTCODE} {PLAATS}


