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u	 OKI is een wereldwijd opererende fabrikant van printers en multifunctionals. Circa 25 jaar 
geleden kwam OKI naar de Nederlandse markt met de toen gangbare matrix-printers. 
Daarmee veroverde het bedrijf een goede marktpositie. Vandaag de dag levert OKI 
printers met geavanceerde LED-technologie, die zich zelfs ten opzichte van laserprinters 
onderscheiden in afdrukkwaliteit en vooral betrouwbaarheid. Desalniettemin verloor OKI 
de afgelopen jaren marktaandeel in Nederland. Om dat tij te keren zette OKI Nederland 
een driejarenplan op, met als doel de omzet te verdubbelen. OKI Nederland verkoopt 
haar producten 100% indirect. De geëigende manier om het doel te behalen, was dan 
ook het sterker ontwikkelen van het kanaal. Het schortte met name aan de regionale en 
lokale representatie van OKI. Daardoor miste het bedrijf 
zichtbaarheid. Bovendien had OKI in Nederland het 
e-tailkanaal altijd links laten liggen, ter bescherming van 
de traditionele partners. Op deze twee punten wilde OKI 
Nederland met het driejarenplan verbetering brengen.
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marketing manager Benelux bij OKI

“NmC skondras heeft bewezen 
over veel kennis en ervaring te 
beschikken op ICT-gebied. Dat 

zie je terug in de resultaten. 
NmC skondras gaat zeer 

zorgvuldig te werk, in het 
voortraject en tijdens het 

bellen. De agents zijn heel 
goed in staat om een gesprek 

te voeren in plaats van vast 
te houden aan het script. Dat 
levert uitstekende conversies 

op. Die worden in een degelijk 
natraject duidelijk en volledig  

gerapporteerd. NmC skondras 
is weliswaar initieel niet de 

goedkoopste, maar biedt 
uiteindelijk de beste “value for 

money”."

acTie	OnderzOek

Om de lokale zichtbaarheid van OKI te 
vergroten, was het nodig de markt in kaart 
te brengen en op deze manier inzicht te 
krijgen in de behoeftes en mogelijkheden. 
Daartoe sloeg OKI de handen ineen met 
haar distributiepartners; die beschikten 
immers over veel meer relevante data op 
lokaal en regionaal niveau. samen met deze 
partners wilde OKI kwalitatief hoogwaardig 
onderzoek plegen naar de markt. Een 
van de distributiepartners deed OKI een 
callcenter aan de hand waarmee in het 
verleden goede resultaten waren behaald, 
omdat de agents de juiste achtergrond en 
gesprekstechnieken hadden. Dat callcenter 
was NmC skondras.

resuLTaaT	inschrijvingen

uit de data die de distributiepartners van 
OKI Nederland leverden, werd een relatief 
kleine maar hoogwaardige database 
opgesteld. Die bestond uit ruim 600 
records van channel resellers die OKI niet 
of nauwelijks kende, maar met wie OKI wel 
graag een band wilde opbouwen door 
middel van een partnerprogramma. NmC 
skondras schreef 199 bedrijven in voor het 
partnerprogramma van OKI Nederland. Dat 
is een conversie van bijna 30%. De agents 
van NmC skondras polsten bovendien de 
behoefte aan ondersteuning in de vorm 
van promoties en marketingondersteuning 
vanuit OKI Nederland. Daarop maakte 
NmC skondras 110 afspraken voor de 
accountmanagers van OKI Nederland. 
OKI is zeer tevreden over deze resultaten, 
die ondanks hun bescheiden omvang 
een succesvolle eerste stap in een sterke 
ontwikkeling van het kanaal betekenen. 


