
 

                               
 

Nieuwe hoofdsponsor. 

om de machines op maat te modelleren, zijn zij g

bedrukbare vormgeving. Inmiddels beschikt onze drukkerij over een uitgebreid 

en modern machinepark met foliedrukmachines, tampondrukmachines, 

bandsystemen, klein als groot formaat zeefdrukmachines en hypermoderne 

digitale printers. Dit betekent dat Artisan Printing Service de specialist is in het 

bedrukken van producten met moeilijke vormgeving en voor u alles op alles 

blijft zetten, nu en in de toekomst

 

Het contract gaat in per 1 januari 

Statutair blijft de vereniging 

club gaat spelen onder de 

onder verschillende handelsnamen kan opereren. 
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TTV-Valkenswaard heeft een 

driejarig sponsor contract 

afgesloten met Artisan te 

Valkenswaard. De visie van de 

bedrijfsleiding van 

zetten alles op alles` 

oprichting in 1987 al een 

speerpunt. Artisan is uitgegroeid 

tot een full service drukkerij met 

vele vakmensen in dienst. Door 

hun creativiteit en vaardigheden 

om de machines op maat te modelleren, zijn zij gespecialiseerd in moeilijk 

Inmiddels beschikt onze drukkerij over een uitgebreid 

en modern machinepark met foliedrukmachines, tampondrukmachines, 

bandsystemen, klein als groot formaat zeefdrukmachines en hypermoderne 

s. Dit betekent dat Artisan Printing Service de specialist is in het 

bedrukken van producten met moeilijke vormgeving en voor u alles op alles 

blijft zetten, nu en in de toekomst! 

Het contract gaat in per 1 januari 2013 en het heeft een looptijd van drie 

Statutair blijft de vereniging de naam TTV-Valkenswaard hanteren, maar 

club gaat spelen onder de naam TTV-Artisan-Valkenswaard. Zoals een bedrijf 

onder verschillende handelsnamen kan opereren.  

 

 

Valkenswaard heeft een 

driejarig sponsor contract 

Artisan te 

De visie van de  

bedrijfsleiding van Artisan: `Wij 

zetten alles op alles` is vanaf de 

oprichting in 1987 al een 

Artisan is uitgegroeid 

tot een full service drukkerij met 

vele vakmensen in dienst. Door 

hun creativiteit en vaardigheden 

especialiseerd in moeilijk 

Inmiddels beschikt onze drukkerij over een uitgebreid 

en modern machinepark met foliedrukmachines, tampondrukmachines, 

bandsystemen, klein als groot formaat zeefdrukmachines en hypermoderne 

s. Dit betekent dat Artisan Printing Service de specialist is in het 

bedrukken van producten met moeilijke vormgeving en voor u alles op alles 

2013 en het heeft een looptijd van drie jaar. . 

Valkenswaard hanteren, maar de 

Valkenswaard. Zoals een bedrijf 


