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Al 30 jaar UV-offset specialist
Crea viert 30 jaar drukken op kunststoffen

30 jaar,
en de passie blijft
Crea viert dit jaar 30 jaar drukken op kunststoffen. “We mogen wel zeggen dat dit een
boeiende periode was én nog steeds is!”, vertelt gedelegeerd bestuurder Benedict Cosaert.
“Het vak dat we reeds 30 jaar met veel passie, vertrouwen en enthousiasme beoefenen,
evolueert dagelijks.”
UV-pionier in Europa
In 1983 startte Crea, drukkerij die voorheen gelegenheids- en handelsdrukwerk verkocht, met
het bedrukken van kunststoffen in offset-UV. Het familiebedrijf werd UV-pionier in Europa!
“Al 30 jaar vinden we ons vak jaar na jaar opnieuw uit. Dat doen we door de juiste vragen te
stellen en ons oor voortdurend bij onze klanten te luisteren te leggen. Want zij zijn onze beste
inspiratiebron”, gaat Benedict Cosaert verder.
Zo werd Crea specialist in het bedrukken van kunststoffen voor point-of-sale en
promotiemateriaal, bedrukte transparante verpakkingen en decoratieve stickers.
Duurzaam drukprocedé
In vergelijking met andere druktechnieken is het door Crea toegepaste UV-offset procedé op
kunststoffen de meest groene. De CO2-emissie bij gebruik van UV-inkten en het
energieverbruik voor het drogen hiervan zijn merkelijk lager dan bij traditionele drukprocedés.
Crea drukt overigens 100% solventvrij!
Focus op innovatie
“De laatste jaren hebben we onze deskundigheid benut om in te zetten op diversificatie en
innovatie. Als antwoord op de tendensen in de markt is ons aanbod zeer gediversifieerd en zijn
onze benadering van de klant en ons servicedenken gerichter dan ooit”, verduidelijkt general
manager Sammy Lasseel. “Het vertrouwen van onze klanten moedigt ons aan om verder te
gaan en te blijven inzetten op innovatie.”
Een recente nieuwigheid is de gepatenteerde Stick’n Glide. Deze innovatieve display die stevig
blijft staan op winderige terrastafels, gooide afgelopen zomer hoge ogen als weer- en
windbestendige tafelstaander. (Demo-filmpje op www.stick-n-glide.be.)
Vertrouwen in de toekomst
“We maken ons op om – verzekerd van onze knowhow, de expertise van onze medewerkers en
het vertrouwen van onze klanten – de nieuwe uitdagingen van de volgende 30 jaar aan te
gaan!”, aldus Sammy Lasseel en Benedict Cosaert.
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°1918: oprichting door Alfred Cosaert, overgrootvader van Benedict Cosaert
Crea verkocht schoolgerief, gelegenheids- en handelsdrukwerk.
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1983: UV-offset pionier in Europa
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2013: 30 jaar Passion for Printing on Plastics & Packaging
en 4e generatie Cosaert
Omzet 10 miljoen euro, 60 medewerkers
Zelfstandige spin-off van Crea: dochteronderneming Cosapack
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www.crea.be en www.cosapack.com
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