
 

www.gwg.org 

  
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 NIEUWSBERICHT 

 

Four Pees lid van Ghent Workgroup 

 

GENT, BELGIË – XX mei 2021 – De Ghent Workgroup (GWG) is verheugd om in het kader 

van zijn voortdurende wereldwijde expansie Four Pees te verwelkomen als nieuwste lid. 

Four Pees is al 15 jaar actief in de grafische sector en helpt klanten met de automatisering 

van hun prepress- en printprocessen. Als gespecialiseerde softwareverdeler en 

automatiseringsintegrator heeft Four Pees een ruimte expertise opgebouwd in tal van 

marktsegmenten. Hierdoor is de onderneming perfect geplaatst om bij te dragen aan de 

standaardiseringsinspanningen van de Ghent Workgroup. 

 

Four Pees en zijn directieleden hebben al sinds de oprichting van de Ghent Workgroup in 

2002 nauwe banden met de organisatie. Zo is de CTO van Four Pees, David van Driessche, 

Executive Director van de Ghent Workgroup en medevoorzitter van het Specification 

subcommittee (tot nu toe enkel als vertegenwoordiger van callas software). Christian Blaise, 

die na de acquisitie van agileStreams Director of Professional Services & Support werd bij 

Four Pees, is Marketing Officer bij de Ghent Workgroup en ondervoorzitter van het Packaging 

subcommittee. 

 

 “Hoewel we nog geen officieel lid waren, voelde het wel zo aan door het 

werk van Christian en David”, zegt Tom Peire, CEO van Four Pees. “Door 

onze voortdurende groei en meer rechtstreekse marktbetrokkenheid is 

het echter tijd om ons engagement te formaliseren door officieel lid te 

worden. We zijn uitstekend geplaatst om de Ghent Workgroup te 
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informeren over de klantenbehoeften en willen zelf de normen en richtlijnen mee opstellen 

en vervolgens onze klanten helpen om ze te implementeren.” 

 

David Zwang, voorzitter van de Ghent Workgroup: “Een van de sterktes 

van de Ghent Workgroup, is dat al onze beslissingen en normen gebaseerd 

zijn op input uit de sector. Dat is heel belangrijk voor de markt. De experts 

bij Four Pees komen elke dag in aanraking met alle facetten van onze 

sector en geven ons waardevolle input over wat er leeft en nodig is. We 

zijn dan ook verheugd Four Pees te mogen verwelkomen en kijken uit naar hun inzichten om 

de nieuwe print- en verpakkingsspecificaties uit te werken die onze sector door toekomstige 

veranderingen, uitdagingen en kansen moeten loodsen.”  

 

Over Four Pees 

Vind uw printproductie opnieuw uit. Four Pees garandeert een succesvol printproces dankzij een soepele 

automatisering. Het resultaat? Het werk wordt eenvoudiger en de hele organisatie floreert. Four Pees biedt 

oplossingen om de print- en verpakkingsproductie van begin tot eind te stroomlijnen. Van advies en software tot 

het ontwerp en de implementatie van naadloos geïntegreerde oplossingen op maat die resulteren in een volledig 

geautomatiseerde productie. 

 

Four Pees werd in 2007 opgericht in Gent. Vandaag, meer dan tien jaar later, biedt de onderneming oplossingen 

die print- en verpakkingsproductieprocessen over de hele wereld stroomlijnen, en is ze actief in België, Nederland, 

het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Dankzij zijn wereldwijde netwerk van meer dan 40 partners kan Four Pees de 

best mogelijke service bieden. 

 

Four Pees, feel the good flow. 

Meer info: www.fourpees.com 

 

Over de Ghent Workgroup 

De Ghent Workgroup, opgericht in juni 2002, is een internationale organisatie die sectororganisaties, leveranciers, 

opleidingsinstellingen en marktspelers verenigt van over de hele wereld. Het doel van de Ghent 

 

Workgroup is het vastleggen en verspreiden van processpecificaties voor optimale werkmethodes 

http://www.fourpees.com/en/
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in grafische workflows. 

  

Sinds haar oprichting meer dan tien jaar geleden heeft de organisatie consequent tal van 

 

processpecificaties opgesteld voor PDF-uitwisseling. Daarnaast heeft ze ook handige tools ontwikkeld voor 

procesautomatisering, tests en de creatie van consistente PDF’s voor drukwerk, publicatie en 

verpakkingsproductie. Alles is gratis beschikbaar op www.gwg.org.  

  

Bij de leden vinden we organisaties uit de grafische sector, zoals CIP4 (Zwitserland), KVGO (Nederland), 

Febelgra (België), Fespa (VK), Medibel+ (België), PDFX-ready (Zwitserland), Printing United Alliance (VS) en 

VIGC (België). Leveranciers zijn onder meer Agfa, callas software, Canon, DALIM Software, EFI, Enfocus, Esko, 

Global Graphics, Heidelberg, HYBRID Software, Kodak, Ricoh, Tech Research (TagG) en Ultimate 

Technographics. De sectorleden zijn Four Pees, Igepa Sagamgraphic, JP/Politikens Hus, Litografia Rosés, 

Prinovis, RRD en ybam. Opleidingsinstellingen zijn Arteveldehogeschool Gent, CEC LATAM, Future Schoolz 

India, Media University Stuttgart, Ryerson University, University of Ljubljana, University of Novi Sad, Universiti 

Teknologi MARA (UiTM), The Regional Institute of Printing Technology Kolkata en de University of Wuppertal. 

  

Alle producten en diensten zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars 

en worden dusdanig erkend. 
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