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Drukwerkdeal.nl breidt managementteam uit
met twee nieuwe leiders
Om de positie als marktleider in het Nederlandse en Belgische druklandschap te

versterken, heeft Drukwerkdeal.nl twee topvrouwen met vele jaren e-commerce-

ervaring aangetrokken voor het managementteam. Ellen van Hemert wordt als

Chief Product Officer verantwoordelijk voor de webshop en de volledige

gebruikerservaring en Carolijn Lentz zal als Chief Commercial Officer leiding en

richting geven aan de groeiambities van Drukwerkdeal.nl.

 

Drukwerkdeal.nl is al jaren het belangrijkste online portaal voor bedrukte producten van

Nederland en België. Het bedrijf pakt juist dit moment aan om deze positie verder uit te

breiden. 

 

Dat doet de online drukwerkshop onder andere met Ellen van Hemert. Van Hemert zal in haar

rol als CPO Drukwerkdeal.nl op weg helpen naar de drukwerkwebshop van de toekomst, met

een ultieme gebruikerservaring voor de klanten. Ze vervulde die rol eerder bij kaarten- en

cadeauwebshop Greetz. Voor die tijd was van Hemert onder andere actief als portal manager bij

folderverspreider Spotta waar ze aan de wieg stond van het digitale folderplatform Folders.nl. 

 

De tweede versterking is Carolijn Lentz. De CCO neemt vele jaren aan managementervaring

in retail en digital mee en heeft als doel om de positie van Drukwerkdeal.nl als marktleider te

verstevigen en onder meer via innovaties uit te breiden. Eerder werkte Lentz als CCO

voor Greetz en designmarktplaats Creative Fabrica en verdiende ze haar sporen in verschillende

managementposities bij Bol.com, Kleertjes.com, Paula’s Choice en Albert Heijn. 
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OVER DRUKWERKDEAL

Drukwerkdeal.nl gelooft dat iedere business het verdient om gezien te worden. Daarom werken honderden
professionals in Nederland en België elk dag aan onze missie: het bouwen van het grootste online platform voor
bedrukte producten van Nederland en België.

Drukwerkdeal.nl is gevestigd in Deventer en onderdeel van Cimpress (Nasdaq: CMPR).

Voor vragen of publiciteitsmateriaal: marketing@drukwerkdeal.nl

In een zeer competitieve markt, heeft Drukwerkdeal.nl zich altijd onderscheiden met een

persoonlijke, trotse en opvallende aanpak. Met deze kernwaarden en de komst van Van Hemert

en Lentz, zet Drukwerkdeal.nl zich nog nadrukkelijker als marktleider op de kaart. 

 

 

Drukwerkdeal.nl is gevestigd in Deventer en onderdeel van Cimpress (Nasdaq: CMPR).  

Voor vragen of publiciteitsmateriaal: neem contact op met marketing@drukwerkdeal.nl. 
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