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Introductie 
Calagaz Digital Printing & Imaging heeft een gunstige positie verworven in de  

restaurantmarkt door de juiste balans te vinden tussen technologie en bedrijfsprioriteiten.  

Onlangs heeft dit bedrijf met behulp van een adviseur van Xerox voor bedrijfsontwikkeling 

zijn positie in de restaurantmarkt versterkt door te investeren in een Xerox® iGen4®, en 

heeft dit ondersteund met gedegen plannen voor marketing en strategie. De steun bij 

bedrijfsontwikkeling die Xerox bood was een doorslaggevende factor voor de aanschaf 

van het apparaat. 

Krachtige combinatie: technologie en marketing 
Het afstemmen van de technische mogelijkheden op de eisen van de klant is een 

essentiële formule voor het succes op lange termijn voor iedere onderneming. Calagaz 

Digital Printing & Imaging (Mobile, Alabama) combineerde deze twee ingrediënten in 

een recept voor succes in de restaurantbranche. Technologie en marketing hadden een 

gelijk aandeel in het succes, en het bedrijf richtte zich op een enkele markt, waardoor ze 

gezonde resultaten konden neerzetten. 

Het bedrijf richt zijn diensten op de restaurantbranche en produceert dagelijks meer 

dan 200 menu-orders. De toepassing van de juiste technologie was de katalysator voor 

het bedrijf om de markt te betreden, maar het was een gedegen marketingstrategie die 

succes garandeerde in dit marktsegment. “Te veel drukkerijen raken verslingerd aan 

een bepaald apparaat, maar dat levert geen klanten op; een gegrond ondernemingsplan 

echter wel”, verklaart Joe Calagaz, VP commercieel drukwerk. 
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Een momentopname van Calagaz Digital Printing & Imaging 
Calagaz Digital Imaging & Printing is als zo veel andere familiebedrijven begonnen in 

de garage van de oprichter. Frank en Bea Calagaz begonnen Calagaz Photo & Digital 

Imaging, een zaak voor fotografie en toebehoren, vanuit hun huis in 1949. Het bedrijf 

werd een vennootschap in 1955 en verhuisde naar een winkelpand. In 1982 nam het 

bedrijf een fotolaboratorium voor snelle afdrukken over. In 1991 kwam Joe Calagaz bij 

het bedrijf werken en introduceerde drukwerkzaken in het pakket van diensten. 

Met de introductie van digitale apparaten zoals de Xerox® DocuTech® 135 en later de 

DocuColor® 6060 in het midden van de jaren ‘90, breidde Calagaz zijn dienstenaanbod 

uit met digitaal drukwerk. Het bedrijf benaderde de markt vanuit het perspectief van 

beeldverwerking (logisch voor een voormalige fotospeciaalzaak) en de zaak werd een 

superstore voor camera’s en een servicecentrum voor digitaal drukwerk. In 1999 bood 

het bedrijf fotokiosken en print-on-demand. In 2003 breidde Calagaz de diensten voor 

afwerking en orderafhandeling uit en bouwde tevens aangepaste internetordersystemen. 

Sindsdien heeft het bedrijf offset-persen toegevoegd en een iGen4 voor 

kleurenafdrukken. Tegenwoordig leidt Calagaz twee divisies (foto en drukwerk) en heeft 

in totaal 30 mensen in dienst voor de twee eenheden. 

Afbeelding 1: het bedrijf van Calagaz (vroeger en nu) 

Productie-applicatie sluit een deal met restaurantketen 
Calagaz Printing betrad de restaurantbranche door foto’s te scannen voor de Directeur 

Culinaire Zaken van een bijzonder goed bekende restaurantketen. De keten moest 

kookhandleidingen met afbeeldingen hebben als visuele illustratie van de best practices, 

om zo op alle locaties dezelfde hoge kwaliteit te garanderen. Deze kans deed zich voor 

lang voor de intrede van de technologie “direct-to-plate” voor directe beeldvorming 

op platen vanuit elektronische bestanden. De keten betaalde $8 tot $10 om beelden 

handmatig in de folie aan te laten brengen, een dure en tijdrovende zaak. Calagaz stelde 

voor de beelden te scannen en de handleidingen van 150 pagina’s op verzoek af te 

drukken op de DocuTech. Door Calagaz de afdrukopdracht te geven wist de keten tijd en 

kosten te besparen, onder andere magazijnkosten. Voor Calagaz leidde deze opdracht 

tot meer werk van de restaurantketen. 
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Uiteindelijk ontwikkelde Calagaz een Web-to-print systeem voor de keten om menu’s 

voor iedere regio apart te bestellen. Tegenwoordig kan iedere vestiging het menu 

aanpassen met daarop vermeld hun lokale producten en zelf de gewenste hoeveelheid 

afdrukken. 

Nieuw apparaat om aan vraag te voldoen 
Naarmate die klant groeide, groeide Calagaz ook. Uiteindelijk bereikte het bedrijf de 

grenzen van de mogelijkheden voor kleurendruk op de Xerox DocuColor 6060 en moest 

er worden geïnvesteerd in technologie om aan de vraag van de restaurants te voldoen. 

Het bedrijf overwoog te investeren in apparatuur, maar daarmee zou niet de capaciteit 

worden bereikt die vereist was voor de groeiplannen. Er werd overwogen een apparaat 

toe te voegen voor hoge volumes, met name een iGen, maar het bedrijf aarzelde met de 

investering. Ze zochten niet alleen maar een apparaat, ze hadden een partner nodig. 

Gedurende de evaluatieperiode voor het nieuwe apparaat vernam Calagaz dat Xerox zijn 

filosofie voor klantenservice aanzienlijk aan het aanpassen was door de aandacht meer 

te richten op bedrijfsontwikkeling. 

Afbeelding 2: Xerox® iGen4®

Ondersteuning bij bedrijfsontwikkeling doorslaggevend voor 
aanschaf apparatuur 
Calagaz stond op het punt om een contract te ondertekenen met een andere leverancier 

voor een apparaat dat vergelijkbaar was met de DocuColor 6060, maar koos op 

het laatste nippertje voor een iGen nadat het bedrijf de verzekering van Xerox had 

gekregen dat zij hun partner zouden worden. Calagaz was bezig met de evaluatie van 

de iGen4 toen het plaatselijke Xerox-team het programma voor bedrijfsontwikkeling 

introduceerde bij Calagaz. Calagaz zag een kans om het volume te vergroten en de 

activiteiten uit te breiden met dit programma. 

“De bedrijfsontwikkelingscomponent van het aankoopvoorstel voor de iGen was de 

beslissende factor voor ons om uiteindelijk met Xerox in zee te gaan”, aldus Calagaz. 

“We wilden meer dan een apparaat; we zochten een partner om ons bedrijf tot verdere 

bloei te brengen.” 
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In het raamwerk van de overeenkomst ontving het bedrijf steun van een adviseur van 

Xerox voor bedrijfsontwikkeling, Donna Paul Lepine, nog voordat de iGen4 arriveerde. 

Lepine hielp met het opstellen van een marketingstrategie, gaf advies over het 

ondernemingsplan en steunde het drukkersbedrijf bij belangrijke evenementen waarbij 

de iGen en de waarde daarvan aan klanten gedemonstreerd werden. Ze hielp ook de 

nieuwe marketingdirecteur met het plannen en houden van een open huis, een “lunch 

en leer”-afspraak met een klant en een sponsorschap in de Public Relations Council van 

Alabama. 

In de aanloop naar de “open huis”-dag zorgde Lepine voor marketing van het evenement 

en actieplannen bij Calagaz. Verscheidene strategie- en planningsbijeenkomsten 

leidden tot het gebruik van gepersonaliseerde uitnodigingen aan (potentiële) klanten 

met gepersonaliseerde URL’s. De inspanningen wierpen vruchten af: 75 mensen waren 

aanwezig en de onderneming zag een groei van 22% in het volume in de eerste drie 

maanden na het open huis. 

Afbeelding 3: open huis bij Calagaz Printing

Twee jaar voordat het bedrijf van de dienst van Xerox voor bedrijfsontwikkeling gebruik 

ging maken, had Calagaz geprobeerd zelf een dergelijk evenement te coördineren om 

het pakket van producten en diensten onder de aandacht te brengen. De planning van 

het evenement kostte veel tijd en bepaalde details werden over het hoofd gezien. De 

resultaten van het evenement vielen in het niet vergeleken met het mede door Xerox 

georganiseerde evenement. Joe Calagaz schrijft het succes van het recente evenement 

toe aan de inspanningen van Lepine en het Open huis/PR-pakket, dat via de Xerox 

ProfitAccelerator® Digital Business Resources beschikbaar was gesteld. 
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Promotionele evenementen en sponsorschap bevorderen groei 
Na het open huis werden er “lunch-en-leer”-trainingen gehouden voor reclamebureaus 

om klanten beter te laten begrijpen wat de digitale technologie van Calagaz kan 

betekenen voor hun zaak. De evenementen werden ook ondersteund met materiaal 

uit de verzameling ProfitAccelerator® van Xerox, waaronder de Essentials-pakketten, 

Verticale-markt-pakketten, het pakket Schep nieuwe kansen, en een handleiding 

Ontwerpen voor bureaus. 

Het sponsorschap samen met de Public Relations Council van Alabama gaf Calagaz de 

gelegenheid een presentatie te organiseren voor een groter publiek, de public relations-

gemeenschap van Alabama. Calagaz sponsorde het evenement en Lepine hield de eerste 

presentatie namens Calagaz. Lepine sprak over 1-op-1-marketing en het onderwerp 

“Laat digitaal voor u werken”, waarbij ze specifieke praktijkvoorbeelden uit een 

verscheidenheid aan industrieën gaf. 

Lepine hielp ook met het ontwikkelen van een verkoopcursus waarin de stappen van 

het verkoopproces in grote lijnen werden geschetst voor het verkoopteam van Calagaz. 

Ze bood inzichten in het identificeren en bepalen van het ideale verkoopproces voor 

Calagaz op basis van zijn ondernemingsplan. 

Als onderdeel van de marketingstrategie werd Calagaz lid van de NRA (Nationale 

Restaurant Association) en sponsor van de marketingafdeling van deze vereniging; 

hierdoor was het bedrijf prominent aanwezig op de jaarlijkse NRA-conventie in Chicago. 

Al deze acties, plus het bestoken van de juiste mediakanalen met de boodschap van het 

bedrijf, brachten Calagaz voor het voetlicht en zo kwam het in contact met de juiste 

mensen die de diensten kochten. Als gevolg daarvan kon het bedrijf zijn werkzaamheden 

in de restaurantmarkt uitbreiden. 

Deze aandacht genereerde meer publiciteit en Calagaz werd het onderwerp van 

krantenartikelen en radioreclamespotjes, en Calagaz zelf werd gevraagd als spreker op 

Webinars en openbare evenementen. 

De zakelijke relatie met Xerox 
“De sturing van de adviseur van Xerox voor bedrijfsontwikkeling en ook het strategische 

marketingplan, de bronnen van ProfitAccelerator, de lunch-en-leer-afspraken, de 

gerichte verkoopbezoeken voor de beoogde organisaties waren allemaal onderdeel van 

onze groei en ons succes in digitaal drukwerk en doelgerichte marketing”, aldus Calagaz. 

Als sterke voorstander van ondernemings- en marketingplannen vindt Calagaz 

dat deze disciplines in de praktijk vaak ontbreken in de drukkerswereld. “Het 

bedrijfsontwikkelingsprogramma van Xerox is een manier waarop eigenaren van 

drukkerijen de kloof kunnen overbruggen tussen enerzijds het concentreren op de 

dagelijkse besognes van de productie en anderzijds het maken van bedrijfsplannen”. 
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Het Business Development Program (bedrijfsontwikkelingsprogramma) van Xerox 

bestaat uit twee opties voor ondersteuning. De ene is Xerox ProfitAccelerator® 

Digital Business Resources, een verzameling van meer dan 100 “doe-het-zelf”-

hulpmiddelen, pakketten, programma’s, sjablonen en bronnen voor digitaal afdrukken. 

De andere is Xerox Business Development Consulting Services, voor adviezen over 

bedrijfsontwikkeling. Dit biedt een totaalpakket van training en professionele diensten 

die over de gehele wereld worden verzorgd door Xerox en een netwerk van externe 

professionals in de branche. Deze diensten zijn gericht op het helpen van klanten zoals 

Calagaz om hun digitale zakelijke activiteiten te transformeren, verkoopactiviteiten en 

operationele doelmatigheid te verbeteren en groei te bevorderen. 

Afbeelding 4: diensten van Xerox voor bedrijfsontwikkeling
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Aanbevelingen 
Calagaz zag in dat groei is gefundeerd op gedegen marketing- en technologiestrategieën. 

De evenwichtige benadering van het bedrijf leidde tot succes in de restaurantmarkt. 

Het bedrijf profileerde zich in een verticale markt door te investeren in technologie met 

het oog op groei, en door deze investering te ondersteunen met een doordacht plan om 

die groei te bereiken door kennis over te dragen op de klant, door partnerschappen en 

public relations. 

Het recept voor succes van Calagaz Digital Printing & Imaging was gebaseerd op de 

volgende drie essentiële filosofische ingrediënten: 

1.  Bedrijfsontwikkeling moet gezien worden als een reis, niet als een 

bestemming. Joe Calagaz zag in dat acties gevolgen hebben voor de toekomst. Het 

bedrijf bouwt aan de toekomst door voortdurende inspanningen te leveren op het 

gebied van bedrijfsontwikkeling. 

2.  Concentratie op verticale markten maximaliseert bronnen. Door een 

beoogde doelgroep te bedienen kon Calagaz de uitvoervolumes van vergelijkbare 

soorten opdrachten op het digitale apparaat verhogen. De toewijzing van bronnen 

teneinde vaste voet aan de grond te krijgen in de restaurantsector leidde tot een 

gestage stroom van klanten met vergelijkbare behoeften 

3.  Promotie is niet alleen maar een kalender of briefkaart. Natuurlijk zijn 

deze bedrukte items wel belangrijk, maar het is niet genoeg. Met een persoonlijke 

benadering van reclame en promotie haalt men de klant binnen en behoudt men deze. 

Calagaz voerde actieve promotie uit door middel van evenementen en sponsoring die 

tot relaties leidden en klanten bekend maakten met de diensten van het bedrijf. 

Dit materiaal is speciaal samengesteld voor klanten van InfoTrends, Inc. De meningen die hierin worden geuit zijn onze interpretatie en analyse 
van informatie die algemeen toegankelijk is voor het publiek of door verantwoordelijke personen in de betreffende bedrijven is vrijgegeven. We 
zijn van mening dat de informatiebronnen waarop ons materiaal is gebaseerd betrouwbaar zijn en hebben de verkregen gegevens aan ons 
professioneel oordeel onderworpen. 
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De adviseur van Xerox voor bedrijfsontwikkeling in deze casus 
Donna Paul Lepine  

Business Development Consultant  

(adviseur van Xerox voor bedrijfsontwikkeling)  

donna.lepine@xerox.com  

www.xerox.com/driveprofit

Informatie over de auteurs 
Lisa Cross  

Senior adviseur  

lisa_cross@infotrends.com  

+1 781 616 2100 toestel 192 

Lisa Cross is een Senior Consultant (senior adviseur) voor de Business Development 

Strategies Service (Dienst strategieën bedrijfsontwikkeling) van InfoTrends. Ze is belast 

met de uitvoering van marktonderzoek, ondersteuning van marktprognoses, het beheer 

van aangepaste adviesprojecten en de verslaggeving van evenementen in de industrie. 

Nichole Jones  

Senior onderzoeksanalist  

nichole_jones@infotrends.com  

+1 781 616 2100 toestel 191 

Nichole Jones is een Senior Research Analyst (senior onderzoeksanalist) voor 

de Business Development Strategies Consulting Service van InfoTrends. In deze 

hoedanigheid is zij verantwoordelijk voor het lesmateriaal en de ontwikkeling van de 

inhoud van e-Learning van InfoTrends. De taken van Ms. Jones bestaan onder andere 

uit het opstellen van programma’s voor bedrijfsontwikkeling. 

Opmerkingen of vragen?


