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u	 De van oorsprong Finse Metsä Group verwerkt bomen tot allerlei producten, zoals pulp, planken, 
karton en papier. De meeste aandeelhouders van de Metsä Group zijn gecertifi ceer de bos
bouwers. Een van de dochterbedrijven van de groep is Metsä Tissue, dat hygiëne papier
producten maakt. In Scandinavië heeft Metsä Tissue circa 50% van de markt in handen; van daar 
uit, en vanuit fabrieken in Duitsland, Polen, Slowakije en Rusland, bereikt Metsä Tissue met in 
totaal 11 fabrieken geheel NoordEuropa. Metsä verkoopt haar pro ducten in het professio ne le 
kanaal uitsluitend via haar partners. Die partners zijn groot hande laars, die zowel inter nationaal als 
nationaal opereren. Ook al is Metsä Tissue qua volume de vierde grootste fabrikantvan Europa, 
toch is het bedrijf in Nederland tamelijk onbekend bij de eindklant. Oorzaak daarvan is het feit dat 
Metsä Tissue uitsluitend zaken doet met haar partners; die 
hebben op hun beurt meerdere leveranciers van hygiëne
papierproducten, wat de zichtbaarheid naar de eindklant 
niet ten goede komt.
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“NMc Skondras heeft 
ons heel veel werk uit 
handen genomen en 

ons zeer professioneel 
vertegenwoordigd richting 
de eindklant. NMc was zeer 

betrokken bij ons bedrijf 
en de opdracht. Bovendien 

communiceren ze goed, 
eenvoudig en helder 

en denken ze met ons 
mee. Indien wij opnieuw 

gebruik willen maken van 
telemarketing, kiezen wij blind 

voor NMc Skondras.”

actie	OnderzOek

Om daar verandering in te brengen 
besloot Metsä Tissue marktonderzoek te 
verrichten en de naamsbekendheid te 
vergroten onder mogelijke eindklanten. 
Dat onderzoek werd in meerdere Europese 
landen gehouden. Doel van het onderzoek 
was in kaart te brengen welke behoefte er 
bestaat bij de eindklant, en het onder de 
aandacht brengen van de producten van 
Metsä Tissue. Metsä Tissue Nederland ging 
op zoek naar een geschikte partner om de 
Nederlandse markt te onderzoeken.Op basis 
van expertise en beoordelingen door andere 
bedrijven koos Metsä Tissue twee callcenters 
uit voor een pilot. ...én daarvan was NMc 
Skondras. In die pilot behaalde NMc de 
beste resultaten. NMc Skondras begon 
namelijk niet eenvoudig het aangeleverde 
adressenbestand te bellen, maar trad eerst 
in overleg met Metsä om de database te 
optimaliseren. Bovendien stemde NMc met 
Metsä Tissue af aan welke eisen een afspraak 
moest voldoen. Het resultaat was dat NMc 
Skondras tweemaal zoveel afspraken wist te 
genereren als het andere bedrijf in de pilot. 
De afspraken waren bovendien van betere 
kwaliteit.

reSultaat

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat 
NMc Skondras, na het winnen van de pilot, 
de belcriteria van de Europese actie van 
Metsä Tissue zou gaan uitvoeren. NMc 
wees Metsä Tissue echter op mogelijke 
verbeteringen. Metsä Tissue heeft NMc de 
vrijheid gegeven om te doen wat zij nodig 
achtten. NMc heeft daarop de database en 
het script verfijnd. Dat leidde tot resultaten 
die de verwachtingen overtroffen: target 
was één afspraak op vijf beluren, maar 
NMc Skondras wist elke 4,5 uur afspraak te 
genereren. uiteindelijk zijn er 117 afspraken 
gerealiseerd, met daar bovenop nog 26 
terugbelafspraken. Elke afspraak voldeed 
uiteraard aan de BaNTpluscriteria, zodat 
precies duidelijk is welke behoefte op 
welke termijn bij elk bedrijf speelt. Metsä 
Tissue Nederland kan nog lange tijd vooruit 
met de gemaakte afspraken, ook omdat 
transities in de markt waarin Metsä opereert 
vaak op de lange termijn plaatsvinden. 
Het is dus afwachten hoeveel business het 
marktonderzoek door NMc Skondras precies 
zal opleveren. Metsä Tissue Nederland is in 
elk geval zeer tevreden met de resultaten.


