
ONDERNEMEN   /    58

Tekst Veertje Heemstra  /  Fotografie Barbara Trienen  >  Marssteden 31, 7547 TE Enschede  /  T 053 428 3328  /  www.tesligte.nl

Het totale grafische pakket bij één leverancier

Te Sligte valt al een 
eeuw op met drukwerk  

‘Er is nogal wat veranderd de afgelopen 100 jaar, zowel binnen ons 
bedrijf als binnen de branche. Oprichter Johan te Sligte opende in 
1921 een drukkerij aan de Gronausestraat. Vandaag de dag werken 
we voor veel mooie regionale klanten: Polaroid, SES Creative, 
Grolsch, maar ook landelijke klanten zoals Hubo. Ik denk dat onze 
kracht zit in vasthouden aan je kwaliteiten en je niet te veel laten 
meeslepen door de trends van de markt. Ons klantenbestand 
bestaat bijvoorbeeld niet zozeer uit bedrijven die voor de 
allerlaagste prijs komen. We zijn geen prijsvechter, nooit geweest 
ook. Wij staan voor leverbetrouwbaarheid, kwaliteit en flexibiliteit. 
Je krijgt gegarandeerd een mooi eindresultaat. Dat is klanten veel 
waard. We ontzorgen ze in alles.’ 

De kracht van drukwerk 
‘De afgelopen jaren waren natuurlijk wel even spannend, onze 
klanten reageerden eerst geschrokken toen het coronavirus uitbrak. 

Het aantal orders liep flink terug. We hebben toen de NOW-regeling 
aangevraagd, maar die gaan we gedeeltelijk terugbetalen omdat de 
omzetdaling achteraf, gelukkig, reuze meeviel. Nu kijken we vooruit. 
We hebben vertrouwen in de toekomst. In de wereld van drukwerk 
zie je dat veel partijen zich inmiddels gespecialiseerd hebben. Wij 
kiezen er heel bewust voor het totale pakket drukwerk, direct mail 
en grafische nabewerking te blijven aanbieden. Daarvoor komen 
klanten ook bij ons, want we zijn nu de enige met dat totaalpakket. 

Een fijn gevoel voor onze klant: wij kunnen alles regelen. En ik ben 
ervan overtuigd dat drukwerk blijft. Een fysieke folder of mooie 
mailing heeft toch net even wat meer attentiewaarde dan een 
e-mail die ergens in de spambox belandt. Sinds vorig jaar hebben 
we ook het predicaat Hofleverancier, wat natuurlijk echt een kroon 
op ons werk is. We laten hiermee zien dat we in de afgelopen eeuw 
echt een vooraanstaande rol hebben gespeeld op het gebied van 
drukwerk in de regio Twente. En dat blijven we zeker doen. 
Op naar de volgende 100 jaar!’  \

Het 100-jarige bestaan, het predicaat Hofleverancier, 
redelijk ongeschonden door de coronacrisis komen 
én een nieuwe naam. Ze hebben nogal wat te vieren 
bij drukkerij te Sligte, voorheen bekend als te Sligte-
Olijdam. Samen met directeur Nathalie Poelhekken 
blikken we terug en kijken we vooruit. 

‘ Hofleverancier worden  
is een kroon op ons werk’ 
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