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2010 was een ‘uitdagend maar redelijk jaar’ voor AGI Van de Steeg, zegt algemeen 
directeur Martin Bril. “De prijzen stonden onder druk door een stijging van de kosten 
van grondstoffen en dalende aantallen aan de afnemerskant.” Gelukkig doet het bedrijf 
aan risicospreiding en houdt de gespecialiseerde verpakkingsdrukker zich allang niet 
meer alleen met muziek bezig.

DooR: Werner SchloSSer

‘De verpakking wordt 
de nieuwe drager’

ligt. “Iedereen kan de juiste service ver-
lenen in de eerste helft van het jaar, maar 
slechts enkele aanbieders zijn in staat om 
deze in het hoogseizoen te garanderen.” 
Marketingmanager Daniëlle Myer on-
derstreept dat. “Wij hebben in 2010 een 
onderzoek uitgevoerd onder relaties. Het 
onderzoeksresultaat, waarin onze mede-
werkers als vakkundig, professioneel en 
servicegericht uit de bus komen, komt tot 
uitdrukking in het nieuwe AGI-logo. Daarin 
is de ‘i’ vormgegeven als een medewerker die 
vooruit kijkt: in de toekomst.”

DigiCode
In het licht van die toekomst is AGI op-
gedeeld in strategische units: Design & 
Digital, Production Services, Print & 
Packaging en Retail & POS. Ook Amaray 
(bekend van de Amaray-verpakking) is een 
merknaam van het bedrijf en tevens de naam 
van de vijfde unit.
De omzetverhoudingen tussen deze units 
zullen de komende jaren ongetwijfeld ver-
schuiven, weet ook Bril. “Het aantal fysieke 
dragers zal verder dalen. Wij willen echter 
als een van de laatsten op die markt over-

Van de Steeg, inmiddels onderdeel 
van het internationale concern AGI, 
begon in 1932 als lokale drukkerij in 

Enschede. Een kwarteeuw later begon het 
bedrijf lp-hoezen te maken. Het leek de 
toenmalige directie beter om dat niet met 
andere werkzaamheden te combineren, maar 
zich echt daarop toe te leggen. Beginjaren 
80 werd dit even spannend, toen door de 

opkomst van de cd de kernmarkt dreigde 
te verdwijnen. Van de Steeg bleek echter in 
staat zijn marktleiderschap te behouden en 
nog altijd is AGI Van de Steeg gespeciali-
seerd in ‘speciaalverpakkingen voor media-
toepassingen’.

Geschenkverpakkingen
In 2011 maakt audio (cd) volgens Bril nog 
altijd 45% van de omzet uit. Inmiddels is 
ook film (dvd en Blu-ray) een belangrijke 

inkomstenbron (30%), evenals games en 
andere mediatoepassingen (samen 15%). 
De resterende 10% betreffen zogenoemde 
non-mediatoepassingen, zoals verpakkin-
gen voor giftcards en -sets. Hoewel dit seg-
ment nog maar een relatief kleine bijdrage 
levert aan het bedrijfsresultaat, heeft AGI 
Van de Steeg volgens Bril al een stevige 
voet aan de grond in die markt. Het bedrijf 

doet door heel Europa zaken met alle toon-
aangevende cd- en dvd-producenten. “We 
hebben daarnaast een rechtstreekse relatie 
met alle bekende muziek-, film- en game-
labels en -uitgevers.”

Nieuwe logo
Kenmerkend voor de klantrelat ies van 
AGI Van de Steeg is dat die langdurig zijn, 
zegt Bril. Hij meent dat daar een profes-
sioneel serviceapparaat aan ten grondslag 

zegt: “Wij worden continu uitgedaagd om 
efficiënter te werken en besparingen te 
 realiseren.” Mede daardoor kijkt hij scherp 
in welke productgroepen zijn bedrijf nog 
waarde kan toevoegen en laat hij andere 
productgroepen (bijvoorbeeld puur budget-
werk) liever aan anderen over.

Overcapaciteit benutten
Myer constateert bovendien een verschil 
tussen de verschillende industrieën: “In de 
muziekbranche neemt men de tijd om een 
album op te nemen, maar blijft er voor de 
verpakking vaak minder tijd over. In de 
 filmindustrie worden wij veelal vroeger 
in het proces betrokken, waardoor er vol-
doende ruimte is om tot creatieve en onder-
scheidende concepten te komen.”
Ook Bril heeft een advies: “In het laag-
seizoen hebben wij overcapaciteit. Laten 
we kijken of er producten zijn die wij in 
die  rustige periode kunnen produceren. 
Dat  levert prijsvoordeel op en verbetert 
het  logistieke traject voor alle betrokken 
 partijen.” ◾

blijven en ondertussen ook verpakkingen 
voor andere segmenten ontwikkelen.”
De voortschrijdende digitalisering ziet hij 
niet als een gevaar. “Dat is het alleen als 
digitalisering zou betekenen dat je geen 

fysieke verpakkingen meer nodig hebt. Wij 
zien dat echter anders: digitalisering houdt 
in dat de fysieke drager verdwijnt omdat 
de content op internet wordt geparkeerd. 
In die wetenschap zijn wij ‘medialess kits’ 
aan het ontwikkelen: lege verpakkingen 
-  zonder drager - die via de traditionele 
kanalen verkocht worden. De toevoeging 
van een unieke DigiCode, geactiveerd aan 
de kassa, maakt het product diefstalproof. 
Vervolgens kan men thuis, via die code, het 
product downloaden. De verpakking wordt 
dus de nieuwe drager.” Hier komt volgens 
Bril ook het cadeauaspect om de hoek kijken: 
men geeft elkaar bij voorkeur iets fysieks.

Trends
Dat producten niet meer alleen off line of 
alleen online bestaan, maar dat er een tus-
senvorm ontstaat, is volgens Bril een van de 
belangrijkste ontwikkelingen op het gebied 
van productverpakkingen. Als belangrijke 
andere ontwikkeling noemt hij de sterke 
groei van Blu-ray. “Dat merken we zowel 
aan de Amaray-kant als aan de vraag naar 
speciale verpakkingen voor Blu-ray.”

Een andere trend is de opkomst van 3D. 
“Wij beschikken over verschillende manie-
ren om op verpakkingen een natuurgetrouw 
3D-effect aan te brengen, variërend van een 
3D-toepassing tot speciale 3D-lak.”

Parallel aan deze ontwikkelingen worden 
milieuaspecten van steeds groter belang. 
Daar loopt AGI mee voorop, aldus Bril. 
“Onze Amaray-boxen zijn van gerecycled 
materiaal en zo bieden we nog meer  groene 
producten aan. Niet iedereen is echter 
 bereid de meerkosten te betalen.”

Selectief
Hoe dan ook merkt Bril dat steeds meer 
partijen steeds opvallendere verpakkingen 
willen. Dat komt in zijn optiek doordat 
de releases die nog fysiek worden uitge-
bracht zich steeds meer van elkaar moeten 
onderscheiden. “Iedereen vecht voor de 
aandacht van de consument en dan wordt 
het toevoegen van een speciale ‘finishing’ 
steeds  belangrijker. Waar voorheen vooral 
gevraagd werd naar luxueuze boxsets en 
 andere  creatieve hoogstandjes, wordt dit 
 momenteel subtieler toegepast en com-
bineren we verschillende hoogwaardige 
veredelingstechnieken.”
De prijsdruk op de entertainmentmarkt 
leidt er ook toe dat AGI Van de Steeg steeds 
goedkoper moet leveren. Of zoals Bril het 

‘Wij worden continu uitgedaagd om efficiënter 
te werken en besparingen te realiseren’
Algemeen directeur Martin Bril

‘In de muziekbranche blijft er voor de 
verpakking vaak minder tijd over’ 
Marketingmanager Daniëlle Myer
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