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u	 Copaco is distributeur van ICT-oplossingen en -diensten. Op hardwaregebied voert Copaco 
het gehele gamma, van computers, netwerken en printers tot mobiele telefonie en data 
storage. Daarnaast biedt Copaco een breed portfolio aan diensten op het gebied van 
server, storage, mobility en logistic fulfillment en cloud services. Het bedrijf biedt enterprise 
solutions aan mkb-bedrijven in de Benelux en Frankrijk.

 Copaco zoekt voortdurend naar manieren om zijn vendoren onder de aandacht te brengen 
van resellers. De distributeur zet daarbij regelmatig vormen van telemarketing in. Voor 
Nederland maakte Copaco de afgelopen jaren regelmatig gebruik van de diensten van NMC 
Skondras. Zo voerde NMC Skondras meerdere campagnes uit met Copaco, onder meer voor 
Huawei, HP, IBM en Oki. Ook voor Copaco zelf heeft NMC Skondras een campagne gevoerd: 
de distributeur organiseerde een evenement waar 
resellers kennis konden maken met een nieuwe 
vendor. NMC B2B Telemarketing belde resellers op 
om hen in te schrijven.

BuSINeSS 
CaSe

TeSTIMONIal
Jan	Aarts,	,  

product manager voor onder meer 
epson bij Copac

“NMC Skondras kent de 
markt. Ze hebben de 

expertise om te begrijpen 
wat er speelt. Daardoor is 
het prettig samenwerken:  

het praat makkelijker als de 
ander verstand heeft van het 

onderwerp.  
Bovendien denkt NMC goed 

mee en geven ze duidelijk 
advies. Dat is allemaal heel 

veel waard: het bevordert de 
kwaliteit van een campagne 

zeer.”

Actie	KwAliteit

De meest recente campagne die NMC 
Skondras voor Copaco uitvoerde, was een 
actie voor een printerlijn van epson. De 
boodschap van de campagne was, dat deze 
inkjetprinters goedkoper en sneller werken 
dan de in de zakelijke markt courante 
laserprinters. Resellers die zich lieten 
optekenen voor het partnerprogramma 
van Copaco en epson, konden printers op 
voorraad nemen tegen een interessant 
tarief.

De agents van NMC Skondras kregen de 
opdracht om deze boodschap over te 
brengen aan resellers. aan de andere kant 
moesten de agents echter onderzoeken of 
de resellers wel over voldoende potentie 
beschikten om dit soort printers te voeren. 
Copaco had een aantal kwaliteitscriteria 
opgesteld waaraan resellers moesten 
voldoen om deel te kunnen nemen aan het  
partnerprogramma. NMC Skondras moest 
dus consciëntieus te werk gaan:  
het doel was niet, zoveel mogelijk afspraken 
te genereren, maar vooral zoveel mogelijk 

gekwalificeerde resellers te interesseren voor 
het aanbod en de productlijn van epson en 
Copaco.

ResultAAt

NMC Skondras heeft in totaal 100 uur 
gebeld voor Copaco/epson. In die tijd 
werden 123 terugbelafspraken gemaakt, 
dus meer dan één per uur. Copaco is 
tevreden met het resultaat: de campagne 
heeft deuren geopend bij resellers. Ook al 
heeft de actie slechts tot bescheiden sales 
geleid, zij heeft goede promotie opgeleverd 
voor epson. Veel resellers hebben zich 
geïnteresseerd getoond in deze printerlijn 
en de producten van epson in het 
algemeen. Volgens Copaco gaat zich dat de 
komende jaren terugbetalen. epson is van 
zins om de komende tijd nog andere acties 
uit te voeren voor haar producten en het 
partnerprogramma.


