
Online drukkerij Reclameland  
blij met samenwerking Sappi

“De belangrijkste reden waarom ook Sappi ons van papier 
voorziet, is de goede prijs-kwaliteitsverhouding. Boven-
dien is Sappi snel. Zo kunnen we de meeste papiersoor-
ten de volgende dag al in huis hebben. Daarnaast gaat 
ook het bestellen van het papier erg eenvoudig. We 
bestellen alles online bij Sappi e-commerce. Sappi heeft 
voor ons een eigen account ingericht, waarin alleen de 
papiersoorten zijn opgenomen die we bij hen afnemen. 
Hierdoor kunnen we op een snelle, en dus efficiënte wijze, 
de papiersoorten aanvinken die we willen bestellen.” 

Sinds dit jaar is onder meer Sappi papierleverancier van online drukkerij 
Reclameland. Eigenaar Wouter Haan spreekt van een waardevolle 
samenwerking. “We werken nu ruim een half jaar met Sappi en tot nu toe 
verloopt alles naar wens.”

Case Study  
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“Natuurlijk komt het wel eens voor dat de gewenste 
hoeveelheid van een bepaald papiersoort niet op voor-
raad is. Eén telefoontje naar Sappi is dan voldoende. 
Sappi werkt erg oplossingsgericht en biedt ons dan 
bijvoorbeeld aan om alvast een deel van het papiersoort 
te leveren. Zo zijn wij snel geholpen én kunnen we aan de 
vraag van onze klanten voldoen. Dat is voor ons natuurlijk 
erg belangrijk.” 

“Ondanks dat Sappi een groot bedrijf is, zijn de lijnen kort. 
Zo hebben we een vast contactpersoon en dat werkt erg 
prettig. Daarnaast informeert Sappi ons altijd ruim van 
tevoren over de gewijzigde levering rondom bijvoorbeeld 
de feestdagen. In Sappi hebben we een betrouwbare 
partner gevonden waardoor wij onze klanten altijd kunnen 
voorzien van de beste kwaliteit drukwerk.” 

Over Reclameland

Reclameland is een Nederlands bedrijf dat zich heeft 
gespecialiseerd in drukwerk. Dagelijks produceert de 
online drukkerij zo’n vijfhonderd drukwerkopdrachten. Het 
assortiment bestaat onder meer uit visitekaartjes, flyers, 
briefpapier, spandoeken, bierviltjes en magazines. Klanten 
waarderen vooral de scherpe prijzen, snelle levering en 
goede service van Reclameland. Zo wordt Reclameland 
op Trustpilot beoordeeld met een 9,8. Naast Nederland is 
Reclameland ook actief in België en in de UK.


