
1. SNEL VOORUIT    
Al�jd binnen een werkdag reac�e op al uw vragen

Stel uw vragen aan ons commercieel- of supportadres, 
en wij zorgen ervoor dat u binnen een werkdag een 
reac�e ontvangt. Mocht het onverhoopt langer duren 
voor er een oplossing is dan houden wij u regelma�g 
op de hoogte. Dat mag u van ons verwachten.

2. RESPECTVOL ZAKENDOEN   
Wij tonen respect voor uw en onze rela�es

De rela�e die wij met u hebben, en u met uw klanten, 
vormt de basis van onze handelswijze. In elk commerci
eel of opera�oneel traject zullen wij uw belangen naar 
ons beste vermogen behar�gen en staan wij naast u 
als een echte partner. 

3. SAMEN ONTWIKKELEN  
Wij delen al onze kennis en exper�se met u

Door jarenlange ervaring hebben we een schat aan 
kennis en inzichten opgebouwd, deze inzichten stellen 
wij graag ter beschikking in training en begeleiding. 
Ook kunt u ons als verlengstuk inze�en bij verkoops-  
trajecten, installa�es of storingen. Zo bent u al�jd ver
zekerd van de nodige back-up. 

4. BETERE KANSEN    
Met ons assor�ment loopt u voorop in de markt

Dagelijks zoeken wij de markt af naar nieuwe kansen 
en mogelijkheden op het gebied van networking en 
security. Door onze keuze voor innova�eve merken, en 
oplossingen met een gezonde marge, creëert u betere 
kansen voor uw bedrijf en klanten.

5. SAMEN WINNEN    
Wij helpen u aan nieuwe klanten

Het genereren van omzet is niet eenvoudig, als distri
buteur leveren wij graag onze bijdrage hierbij. Samen 
met onze fabrikanten staan wij klaar om uw marke�ng 
en salesac�viteiten te ondersteunen, en dragen wij 
graag nieuwe leads en klanten aan.

Benieuwd geworden naar onze organisa�e? 
Neem dan gerust contact op voor een afspraak.

Op�ma Networks neemt haar taken als distributeur serieus, al sinds 1999. Wij helpen onze fabri
kanten aan een goede posi�e in de markt, onze resellers aan nieuwe winkansen en eindgebruikers 
aan krach�ge IT-oplossingen. Wij doen er alles aan om u voor meer dan 100% tevreden te stellen. 
Hierbij staan onze 5 belo�es centraal. Dankzij deze belo�es kunnen wij u een stabiele en vruchtbare 
rela�e garanderen. Onze belo�es aan u:

DE 5 BELOFTES VAN OPTIMA NETWORKS

  info@op�manetworks.be  

  +32 3 246 51 00

Drabstraat 254B, 2640 Mortsel, België


