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Het klikte meteen met SCV 
“We hadden ervaring met andere organisaties, maar het klikte 
meteen met SCV. Misschien lijkt dat merkwaardig, maar de 
consultants van SCV kennen de praktijk en weten dat je een 
flinke duw in de rug nodig hebt om vooruit te gaan.”

Doelgericht stappenplan
“SCV zag meteen dat we geen sales- en marketingstrategie 
hadden. Ze hebben ons gewezen op de nood aan een 
stappenplan: je kunt pas resultaat boeken als je weet wat er 
nodig is en wat je wanneer gaat doen.

Dankzij SCV zaten we meteen in een positieve sfeer. Ze 
wezen ons de weg, stelden een strakke timing op en gaven ons 
de goede raad om strategisch met onze jeugdige energie om te 
springen.”

 

We zaten vast 

“Ons bedrijf is actief in de 
technische wereld. We 
automatiseren industriële 
installaties in voedings-, hout-, 
agro- en procesindustrie. We 
wilden groeien, maar zaten 
vast. Wat nu?” 

Enthousiast contact 

“Om uit de impasse te 
geraken, namen we contact op 
met verschillende organisaties. 
SCV sprong eruit door het 
enthousiasme van de 
voorzitter. Enorm gedreven!” 

Specialisten in actie 

“We kregen begeleiding van 
iemand bij SCV die 
gespecialiseerd is in sales en 
marketing. Precies wat we 
nodig hadden. Na enkele 
maanden staan we veel 
sterker.” 

Tom Piette,  
zaakvoerder Electrix 
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Bekijk onze website www.electrixbvba.be 
voor tal van realisaties. 

Maak een afspraak en stel ons uw project voor.
Bel +32 483 49 00 46 of mail naar info@electrixbvba.be

Uw industriële installatie 
automatiseren? 
Kies voor een 
betrouwbaar team.
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Industriële elektriciteit
Programmatie
Automatisatie

“JOUW PROJECT IS 
MIJN PROJECT” 
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Brochure + website + e-news 
De concrete resultaten van de sales- en marketing-
inspanningen zijn te zien in de gloednieuwe brochure van 
Electrix, de vernieuwde website en de elektronische 
nieuwsbrief die naar prospects en klanten verstuurd wordt.

 
De website www.electrix-industrieel.be presenteert de 
diensten van Electrix op een manier die veel 
klantvriendelijker is dan in het verleden. Dat wekt de 
interesse van bedrijven en vergroot automatisch het 
verkooppotentieel. Ondertussen loopt het orderboekje van 
Electrix flink vol met nieuwe opdrachten.

Senior Consultants Vlaanderen vzw 
Bedrijvencentrum Kortrijk 
Vlamingstraat 4 - 8560 Wevelgem 
www.seniorconsultantsvlaanderen.be 
>>> contactpersoon: Maria Delabie 
maria.delabie@skynet.be 
0474 27 62 89 

 

Sterke drive 

“SCV staat ons bij om een 
jaarplanning sales en marketing 
te maken. Ze benadrukken de 
nood aan een geheel van 
digitale prospectiemiddelen.” 

“De consultants van SCV geven 
tips, checken de details en 
wijzen op opleidingen die je 
kunt volgen. Hun drive is sterk 
en daar heb ik groot respect 
voor.” 

“Ze zeggen ‘Jouw project is mijn 
project’ en dat maken ze echt 
waar. Dankzij hun uitgebreide 
netwerk brengen ze ons nog 
altijd in contact met specialisten 
die hun vak kennen.” 

“Soms zijn ondernemers te trots 
om toe te geven dat er interne 
problemen zijn. Ze denken er 
niet aan om hulp van een 
externe organisatie te vragen. 
Dat hebben wij bij Electrix wél 
gedaan. En met resultaat. We 
hadden de keuze tussen 
samenwerken met SCV of een 
ondernemingsraad in het leven 
roepen. Maar SCV werkt veel 
sneller en als je het kostenplaatje 
vergelijkt, is de beslissing snel 
genomen.” 
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