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u	 Alcadis is een netwerkspecialist met een focus op breedband en draadloze connectiviteit. 
Met professional services en een geavanceerde productportfolio zijn zij een waardevolle 
partner voor internet service providers, operators en een breed partnerkanaal. In samen
werking met circa 800 partners realiseert Alcadis geavanceerde en betrouwbare 
verbindingen in de zakelijke en de particuliere markt. Alcadis is VAD en Accredited 
Training Partner van AlcadisLucent, de marktleider op het gebied van vaste en mobiele 
breedband networking en IPtechnologie. AlcatelLucent biedt endtoendoplossingen 
die zich onderscheiden door kwalitatief hoogwaardige prestaties, betrouwbaarheid, laag 
energieverbruik en uitstekende beheersmogelijkheden.

 Als VAD is Alcadis meer dan distributeur van AlcatelLucentoplossingen: rondom het 
productportfolio heeft Alcadis verschillende services gebouwd om haar partners te 
ondersteunen. Die ondersteuning strekt zich uit tot alle 
netwerk en communicatieprojecten van de partners van 
Alcadis, en bestaat uit verschillende professional services, 
zoals presales support, netwerkdesign, site surveys, 
trainingen en gratis seminars en aftersales support.
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TesTIMonIAL
Matthijs	Kortlever,  

marketing manager van Alcadis

“nMc skondras onderscheidt 
zich op twee manieren van 

andere telemarketing bureaus. 
Ten eerste beschikken de 

agents over gedegen kennis 
van IcT. Daardoor kunnen ze 

beter de dialoog aangaan met 
prospects wat de conversie 
vergroot. Ten tweede geeft 

nMc goede, proactieve 
terugkoppeling gedurende 
de hele campagne. samen 

blijven we voortdurend vijlen 
aan de boodschap en de juiste 

bijhorende database.  
nMc skondras voert de 

campagne niet gewoon uit, 
maar werkt echt met ons 

samen. Dat is uniek.”

actie	inforMeren

samen met AlcatelLucent ging Alcadis 
in het voorjaar van 2013 op zoek naar 
nieuwe partners voor het aanbod van 
netwerkdiensten. ondanks eerdere 
negatieve ervaringen met telemarketing 
besloot het bedrijf om opnieuw 
telemarketing in te zetten om hun 
groeidoelstelling te realiseren. niet lang 
tevoren had Alcadis namelijk kennis 
gemaakt met nMc\skondras, dat in een 
pitch duidelijk had gemaakt te beschikken 
over technische kennis en veel toewijding.
Voor de campagne diende nMc resellers te 
benaderen om hen te informeren over de 
dienstverlening van Alcadis en producten 
van AlcatelLucent op het gebied van 
netwerk en telecomoplossingen, en op 
basis van het gesprek een afspraak te maken 
om samenwerking te bespreken. Indien de 
reseller niet direct geïnteresseerd is in een 
afspraak, kan de agent de reseller tevens 
seminars en opleidingen over networking 
aanbieden. De agents kregen tevoren een 
uitgebreide briefing van zowel Alcadis als 
AlcatelLucent. 

resultaat

De conversie wat betreft afspraken 
bedraagt 14%. Wanneer de inschrijvingen 
voor seminars en opleidingen worden 
meegerekend, realiseert nMc zelfs een 
conversie van 20%. een vijfde van de 
gesprekken verloopt dus positief, in de 
zin dat nMc meent dat die opgevolgd 
moeten worden door Alcadis. er zijn circa 
50 vervolgafspraken gemaakt. Die afspraken 
hebben inmiddels allemaal plaatsgevonden. 
Alcadis geeft aan, dat vrijwel alle gesprekken 
voor hen waardevol en allerminst 
eenmalig waren. Met enkele resellers zijn 
bovendien al enkele vervolgstappen gezet 
in de ontwikkeling van het partnerschap. 
Alcadis is dan ook zeer tevreden over de 
samenwerking met nMc. Later in  het jaar 
werd de campagne voor de tweede maal 
verlengd.


