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Samen sterker, sterker samen
AtéCé is met Igepa Belux N.V. in Aalter (BE) een samenwerking aangegaan voor
de levering van grafische verbruiksmaterialen op de Belgische / Luxemburgse
drukkerijmarkt.
‘AtéCé is voor ons dé partner die ons op onze lokale BeLux markt verder kan helpen’,
zegt Serge De Crits, Sales Director Graphical Communication bij Igepa Belux.
‘Er komt bij het leveren van grafische verbruiksmaterialen meer kijken, dan je in
eerste instantie zou denken, is onze ervaring. AtéCé beschikt op dat gebied over
alle productkennis en technische specialisten, die dagelijks bij drukkerijen over de
vloer komen. Dat zijn belangrijke pijlers in onze samenwerking. Daar kunnen wij
voor onze klanten volledig een beroep op doen. Bovendien heeft AtéCé een compleet
productgamma aan grafische verbruiksmaterialen. Dat bevat alles wat nodig is om
kwaliteitsdrukwerk te maken.’

Technische kennis en support
Remco Smit, verkoopdirecteur Benelux, vervolgt: ‘Dat
is precies het uitgangspunt om van onze samenwerking
een succes te maken. Onze kennis en praktijkervaring
zijn daarin een belangrijke toegevoegde waarde.
Wij gaan Igepa en haar klanten ondersteunen om
onze grafische kwaliteitsproducten optimaal in te
zetten. Dat doen we met een compleet programma
grafische supplies tegen een optimale prijs-/prestatie
verhouding én met technische kennis en support. Igepa
is de marktleider van de Belgische grafische industrie. We gaan onze sterke punten
combineren met Igepa’s commerciële en logistieke slagkracht.‘
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Spin in het web
Voor Filip Helsen verandert er ook niet zo heel veel.
Hij blijft wel AtéCé-er en gaat zich bezighouden met
de technische ondersteuning van Igepa klanten op de
Belgische / Luxemburgse markt. Hij kent de technische
kant van het grafische vak vanuit de praktijk. Ook kent hij
de meeste drukkerijen van binnen. Net als Frank heeft
hij de producten van AtéCé en de toepassingen ervan
nog beter leren kennen. Filip was voorheen bij Igepa als
technisch commercieel medewerker ondersteunend aan de
buitendienst. In feite is hij dat nu ook weer. Filip is in de nieuwe samenwerking als het
ware de spin in het web en aanspreekpunt voor de mensen van Igepa én de technische
mensen van AtéCé. Daarmee beschikt hij over de juiste contacten die nodig zijn, om
optimaal invulling te geven aan zijn rol in de technische ondersteuning van Igepa klanten.

Klanten nog beter bedienen
Serge De Crits: ‘Het uitgangspunt van de samenwerking
is dat klantcontacten van Igepa en productkennis van
AtéCé hand in hand gaan. Zodoende maken we optimaal
gebruik van elkaars sterktes. Daar gaan onze klanten
gegarandeerd hun voordeel mee doen. Wij zijn er van
overtuigd dat wij daardoor onze grafische klanten nog
beter kunnen bedienen. Of zoals wij dat zeggen: “Igepa
Belux en AtéCé zijn samen sterker en sterker samen!”

Terug op het oude nest

Igepa levert op de grafische BeLux markt de volgende AtéCé merken:

PressClean

PrintCare
• Rubberdoeken
• Stripdoeken
• Lakplaten
• Onderlegmateriaal

• Perschemicaliën
• Dispersielakken
• UV lakken
• Supplies
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Het betekent ook dat de rechtstreekse verkoopactiviteiten van AtéCé zijn overgedragen aan Igepa
Belux. Uit het Belgische AtéCé team is Frank Nevejans
teruggekeerd bij zijn voormalige werkgever en weer in
dienst bij Igepa Belux. Frank: ‘Inhoudelijk is er niet
veel veranderd. Ik ben als accountmanager terug op het
oude nest. Ik houd me voor zo’n 80% met de verkoop
van grafische verbruiksmaterialen en 20% met de
technische ondersteuning bij drukkerijen in Vlaanderen
bezig. Daar hoef ik mij niet meer voor te stellen, bij de meesten kom ik al jaren. Ik heb
nu natuurlijk nog veel meer kennis van AtéCé producten dan voorheen. Ik bewaar mooie
herinneringen aan een leerzame periode bij de Nederlandse supply producent en aan
de contacten met de leuke (ex)collega’s die daar werken.’

Igepa Belux nv is actief in België en Luxemburg en is een
gespecialiseerde totaalleverancier van alle producten voor de markt
van grafische communicatie en VisCom: van kantoorpapier tot
verpakkingsproducten en hygiëneartikelen. Igepa telt 290 werknemers,
realiseert een omzet van 160 miljoen euro en behoort tot de Duitse
Igepa Group, actief in 29 landen. Igepa beheert de totale flow: van
voorraad in eigen magazijnen, bestellingen, tot en met de levering door
eigen vrachtwagens. De focus ligt op verkoop met service. www.igepa.be.

• Wasdoekrollen
• Schoonmaakdoekjes
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