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u	 Q-railing is een van oorsprong Duits bedrijf dat inmiddels wereldwijd opereert. Het bedrijf 
is specialist in innovatieve railingsystemen en balustrades. streeft er constant naar de 
meest veilige en stijlvolle balustrades, handrailingen en accessoires te ontwikkelen. De Q 
in de bedrijfsnaam staat voor ‘quality’, maar kwaliteit is niet het enige waarop Q-railing zich 
onderscheidt: ook innovatie, veiligheid en design staan hoog in het vaandel. Het bedrijf is 
bovendien trots op een breed assortiment en snelle levering wereldwijd, en kan bogen op 
een indrukwekkende lijst voltooide projecten in woningen, kantoren, winkels, warenhuizen, 
openbare gebouwen, musea, stadions, luchthavens en zwembaden.  
Q-railing streeft er dan ook naar om een 
premiummerk en 's werelds nummer 1  
leverancier voor railingen en balustrades te zijn.

Business 
case

TesTimonial
Skeb	Malyar,  

architect sales consultant bij Q-railing:

“nmc skondras is een zeer 
professionele organisatie,  

met uiterst deskundige 
en correcte medewerkers. 

architecten zijn een notoir 
lastige doelgroep om bij aan 

tafel te komen,  
maar de agents van nmc 
skondras gaan daar goed 

mee om. De afspraken die zij 
maken zijn van uitstekende 
kwaliteit en het sturen van 

documentatie en het nabellen 
daarop voeren zij punctueel 
uit. Wij zijn tevreden met de 

samenwerking.  
Die begint zijn vruchten af te 

werpen, zien we.” 

actie

Voor Q-railing is het van belang aan tafel 
te zitten bij de architect van een project. 
Hoe eerder Q-railing in het ontwerpproces 
kan aanschuiven, hoe meer speelruimte er 
is om de architect van dienst te zijn bij de 
detaillering en met technisch advies rond 
producten van Q-railing in het ontwerp 
en het bestek te worden opgenomen. 
om afspraken te maken met architecten 
maakt Q-railing in nederland gebruik van 
telemarketing. Q-railing werkte met een 
bureau voor telemarketing, maar was niet 
tevreden. een oud-collega beval nmc 
skondras aan, en na enkele verkennende 
gesprekken schakelde Q-railing nmc 
skondras in voor een pilotproject van drie 
maanden, eind 2015. 

caMpagne

De agents van nmc skondras benaderden 
architecten van nog in ontwerpfase 
projecten die recentelijk waren 
aangekondigd in cobouwberichten 
in de media. eén keer per maand gaf 
Q-railing een lijst van projecten door die 

mogelijk interessant waren voor Q-railing. 
De opdracht voor nmc skondras was 
tweeledig: eerst dienden zij uit te vinden 
of de high end producten van Q-railing 
daadwerkelijk zouden passen bij het project. 
Was dat het geval, dan was het doel om 
een afspraak te maken. indien de architect 
niet meteen een afspraak wilde maken, 
doorliepen de agents de website van 
Q-railing met hen, en stuurden zij eventueel 
documentatie. uiteraard werd daarop 
vervolgens tijdig nagebeld. De agents van 
nmc skondras gaven zich daarbij uit voor 
medewerkers van Q-railing.  

ReSultaat
in het pilotproject wisten de agents van 
nmc skondras 84 gekwalificeerde leads te 
genereren, waarvan 72 afspraken. Dat komt 
neer op 1 afspraak per 4 beluren. in elke lead 
was gespecificeerd of het project interessant 
was voor Q-railing en in welke fase het 
project verkeerde.

Q-railing is zeer tevreden met deze 
resultaten en sloot eind 2015 een 
jaarcontract af met nmc skondras voor het 
uitvoeren van dezelfde campagne. 


