DE 5 BELOFTES VAN OPTIMA NETWORKS
Optima Networks neemt haar taken als distributeur serieus, al sinds 1999. Wij helpen onze fabrikanten aan een goede positie in de markt, onze resellers aan nieuwe winkansen en eindgebruikers
aan krachtige IT-oplossingen. Wij doen er alles aan om u voor meer dan 100% tevreden te stellen.
Hierbij staan onze 5 beloftes centraal. Dankzij deze beloftes kunnen wij u een stabiele en vruchtbare
relatie garanderen. Onze beloftes aan u:

1. SNEL VOORUIT			

4. BETERE KANSEN			

Altijd binnen een werkdag reactie op al uw vragen

Met ons assortiment loopt u voorop in de markt

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

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

2. RESPECTVOL ZAKENDOEN		

5. SAMEN WINNEN			

Wij tonen respect voor uw en onze relaties

Wij helpen u aan nieuwe klanten

De relatie die wij met u hebben, en u met uw klanten,
vormt de basis van onze handelswijze. In elk commercieel of operationeel traject zullen wij uw belangen naar
ons beste vermogen behartigen en staan wij naast u
als een echte partner.

Het genereren van omzet is niet eenvoudig, als distributeur leveren wij graag onze bijdrage hierbij. Samen
met onze fabrikanten staan wij klaar om uw marketing
en salesactiviteiten te ondersteunen, en dragen wij
graag nieuwe leads en klanten aan.

3. SAMEN ONTWIKKELEN
Wij delen al onze kennis en expertise 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 inzetten bij verkoopstrajecten, installaties of storingen. Zo bent u altijd verzekerd van de nodige back-up.

Benieuwd geworden naar onze organisatie?
Neem dan gerust contact op voor een afspraak.
envelope info@optimanetworks.be
phone +32 3 290 42 44
Map-marker Prins Boudewijnlaan 96, 2610 Wilrijk, België

