Beste partners,

Ontop catalogus 2013

Na een mooie zomerperiode zijn
wij ons aan het voorbereiden op
de herfst, hiermee start ons
hoogseizoen ook gelijk.

In 2012 hebben wij onze productbrochures in één boek gebundeld. Op
deze manier willen wij onze afnemers een beter overzicht geven van de
verschillende producttoepassingen die wij leveren. De catalogus voor
het aanstaande jaar is op dezelfde manier opgebouwd, nieuw in deze
editie is:

Gedurende twee grote vakevenementen, IBA en SMM, was
de sfeer erg positief en na
teruggekomen te zijn met een
groot aantal leads, begint ons
seizoen veelbelovend.
We zijn erg trots om u binnenkort
alweer onze gloednieuwe editie
van de Ontop catalogus te kunnen
tonen. Aan de laatste details
wordt op dit moment hard
gewerkt, zodat we deze in
november kunnen verspreiden.

Product-markt combinaties, onze Unique Selling Points, Metaloterm®
AT 30 jaar garantie, Metaloterm® UP, Metaloterm® UK,
Metaloterm® ME 450-600 mm en combi silencers. De nieuwe catalogus
zal beschikbaar zijn in November 2012.
Bezoek van Ontop GmbH, 30 augustus in Middelburg
Alle medewerkers van Ontop GmbH waren uitgenodigd om het
hoofdkantoor van Ontop B.V. voor een dag te bezoeken. Dit was een
ideale gelegenheid om naast het gebouw en de fabriek de Nederlandse
collega’s (weer) eens te ontmoeten.

Ik hoop dat het komende seizoen
voor ons allemaal minstens zo
succesvol wordt als dat van vorig
jaar. Wij zullen hier ons uiterste
best voor gaan doen.
Roel van Maaren

Klantendag en afscheidsreceptie Ron Oostenenk
Maandag 29 oktober openen wij de deuren voor al onze dealers en
nemen wij tevens afscheid van Ron Oostenenk die, na 28 jaar bij Ontop
in dienst te zijn geweest, dit voorjaar met pensioen is gegaan. De
officiële uitnodiging met verdere uitleg hierover ontvangt u nog per
post. Aanmelden voor deze dag kan door een e -mail te sturen naar
marketing@metaloterm.com, met hierin de vermelding van het aantal
personen waarmee u ons zult bezoeken.
Verhoging BTW per 1 oktober
Vanaf maandag 1 oktober is het BTW-tarief verhoogd
van 19% naar 21%. Als u eerder de prijslijst inclusief BTW ontving,
zullen u de nieuwe versie in de loop van de week toesturen.

Even voorstellen:

SMM 2012, 4-7 september in Hamburg

Marleen Kamermans-Reekers
Medewerker verkoop
binnendienst
Marleen houdt zich hoofdzakelijk
bezig met het verwerken van de
orders uit België. Hiernaast biedt
ze ondersteuning voor de
Nederlandse markt, onder andere
door afspraken in te plannen voor
de account manager Nederland,
Roel van Maaren.

Werelds leidend maritime evenement SMM 2012 is dit jaar bezocht
door 50.000 bezoekers van over de hele wereld. Op onze stand met de
nieuwe geluidsdemperdemonstratie hebben wij nog niet eerder zoveel
interessante nieuwe contacten gelegd, wat deze deelname voor ons tot
één van de meest succesvolle ooit maakte.
IBA 2012, 16-22 september in München

“De grote afwisseling in mijn
werkzaamheden en veel
klantcontacten zijn dingen die ik in
deze baan erg leuk vind”.
Onder collega’s staat Marleen
bekend als een goedlachse collega,
mede hierdoor kan zij zich goed
staande houden tijdens het werk
in de technische branche met de
(veelal) mannelijke collega’s.

Ook al is dit indrukwekkend grote bakkerij-evenement nog maar net
afgelopen, het eerste contact met nieuwe leads heeft al
plaatsgevonden. De Heat Recovery oplossing die werd getoond zorgde
voor veel enthousiaste reacties van bezoekers op onze stand.
Samenvattend kunnen we zeggen dat de deelname aan IBA het
potentieel van onze Heat Recovery oplossing heeft bewezen.

