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ITT Distribution
Goede marge maken begint bij de inkoop. Bij ITT Distribution

Welkom bij ITT Distribution!

Of u zich als ICT-reseller nu focust op particulier, SMB of op
Corporate bedrijven, op specifieke doelgroepen of op
markten, u kunt bij ITT Distribution terecht voor de beste
deals en de beste samenwerking. In het klein en in het groot.

Zo simpel als het kan, zo simpel is het bij ITT Distribution. ITT
Distribution stemt de buisness af op u, zodat er SAMEN
optimaal kan worden verdiend.

Elke week andere eye catchers en elke week de beste
aanbiedingen! Nieuw, refurbished en renewed.

Over ons
Nieuw, refurbished en renewed
ITT Distribution distribueert en fabriceert. Voor een breed
scala aan nieuwe en refurbished merken kunt u terecht bij
onze distributie tak, voor zakelijke telefonie kunt u terecht bij
Voice4Office (IT), dat deel uitmaakt van het bedrijf.
Uitgangspunten ITT Distribution: Het bieden van de juiste
lijnen en producten, afgestemd op klantniveau en de beste
deals bieden. Waar twee partijen zijn, moeten twee partijen
genoeg geld verdienen. Nu, morgen, over een week en over …
jaren.
Goede redenen om zaken doen met ons te doen: Een korte
termijn gesloten deal is leuk, een langdurige en stabiele
relatie is leuker. Goed en snel schakelen, handelen met
verstand en niet volgens ellenlange protocollen, het is de
basis voor een gezond bedrijf en gezonde relaties. Wij
moeten geld verdienen als distributeur en aanbieder van
onze diensten.
Natuurlijk begrijpen wij dat dit ook de basis is voor onze
klanten. Hoe meer, hoe beter…. Is enkel de prijs van belang
en een goed online inzicht in voorraden, dan kunt u terecht
bij ITT Distribution. Het is echter niet de basis van het bedrijf.

De basis is te vinden in het feit dat wij begrijpen, dat je je
klanten zo moet bedienen zoals je zelf ook bediend wilt
worden: Ken elkaar, ken de ander zijn of haar situatie en pas
je aanbod, mogelijkheden en voorwaarden erop aan. Geen
winkel is gelijk, een retailer is geen eenmanszaak, een winkel
is niet zomaar een winkel en een automatiseringshuis is geen
winkel… Etcetera…

De merken zoals ze worden gevoerd zijn bewuste keuzes. Met
de fabrikant moet een goede klik zijn, die ertoe bijdraagt dat
er echt sprake is van een distributeurs functie. Behalve
levering van de producten, kies je voor merken die je
ondersteunen waar dit nodig is en meedenken in
toenemende sales.

Onze doelgroep

De soft- en hardware producten worden verkocht aan
resellers, re- en etailers, VAR’s en andere
automatiseringsbedrijven in Nederland, België en Duitsland.
Voice4Office telefonie producten en diensten worden via een
B2B kanaal aangeboden in de automatiseringsbranche,
kantoorvakhandel, installatiebranche en de telecombusiness.

Wat bieden wij?
Door ons breed scala aan producten hebben wij hieronder
een aantal categorieën op een rij gezet. Binnen deze
categorieën hebben wij een aantal subcategorieën zodat wij u
het meeste aan kunnen bieden. Mocht u iets missen dan kunt
u het beste contact met ons opnemen. Voor alle producten
raad ik u aan om onze webshop te bezoeken.








Computers en laptops
Tablets
Netwerkproducten
Software – consumenten / klein
zakelijk
Monitoren
Overig

Tot slot
Heeft u naar aanleiding van de informatie in deze folder nog
vragen of wilt u ons assortiment bekijken? Dan horen wij dat
graag via een belletje of een e-mail.

Contactgegevens:
ITT Distribution
Mercatorstraat 40
7131 PX LICHTENVOORDE
Telefoon +31 (0)88 888 3750
Mail info@ittd.nl of secretariaat@ittd.nl
Website www.ittd.nl
Openingstijden maandag t/m vrijdag: 09.00-17.30 uur

