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grensoverschrijdende marketing
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THEEUWEN marketing plus zoekt en vindt nieuwe
klanten en zakelijke contacten uit naam van haar
opdrachtgevers. Pro-actieve marktbewerking in
Nederland en Duitsland.
Wat we doen:
grensoverschrijdende marktbewerking, nieuwe
klantenwerving, marktanalyse, acquisitie,
dealer-/handelsnetwerk opbouw, vertalingen,
beursondersteuning, marketingondersteuning.

Start u met een pilotproject. Zo leren we elkaar
goed kennen en de resultaten geven u een goed
beeld hoe uw zakelijke toekomst met onze
ondersteuning er in de praktijk uit gaat zien.
www.theeuwenmarketingplus.nl/
wat-we-doen.html

pro-actieve marktbewerking

WAT WE DOEN

.

THEEUWEN marketing plus is een aan de grens
gevestigd, rotsvast Duits ‚Büro’ met Nederlands
management. Een commercieel, creatief en
communicatief sterk team met een no-nonsense
mentaliteit.
Alle (technisch-) commerciële medewerkers zijn
“meerculturig” en native speaking. En natuurlijk
spreken wij de taal van uw doelgroep. Ons team
is uw collega, wij spreken uw markt uitsluitend
aan namens u. Daardoor is elk contact, hoe klein
of groot ook, voor u en van u!

www.theeuwenmarketingplus.nl/
wie-we-zijn.html

commercieel, creatief en communicatief sterk

WIE WE ZIJN

Wij zijn actief binnen de volgende branches:
• maakindustrie • metaalbe- en verwerking
• verspaning • toelevering • machinebouw
• matrijzenbouw • kunststofindustrie
• oppervlaktebehandeling • galvano
• engineering • design • procesoptimalisatie
Maar ook:
• productie en handel zorghulpmiddelen
• machineonderhoud • motorenrevisie
• objectinrichting • stand- en interieurbouw
• crisismanagement • BHV • opleidingen
• fabrikanten • OEM
Zie onze website voor aanbevelingen en
ervaringen van onze klanten.
www.theeuwenmarketingplus.nl/
branches.html

branches, sectoren, doelgroepen

VOOR WELKE BRANCHES

.
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Veel klanten vragen ons „hoezo plus achter
THEEUWEN marketing?” Dit is uiteraard niet
zomaar. Een combinatie van onze familienaam,
de bedrijfsactiviteit en ‚plus’ maakt deze uniek.
Hoezo PLUS, omdat we:
• meer zijn dan marketeer alleen ...
• een no-nonsense mentaliteit hebben ...
• creatief en uitermate flexibel zijn ...
• open en direct communiceren ...
• meertalig zijn en meerculturig denken ...
• voor aantoonbaar meer omzet zorgen ...
• een Duits bureau zijn, maar Nederlands
spreken ...
• handelen vanuit uw visie ...
• ontzorgen ...
www.theeuwenmarketingplus.nl/
hoezoplus.html

plus geeft meerwaarde

HOEZO PLUS?!

THEEUWEN marketing plus
Lilienweg 6
D-49828 Neuenhaus
Landkreis Grafschaft Bentheim
T (+31)85-2103003
M (+31)6-57753660

.

T (+49)5941-988324
M (+49)173-7474653

www.theeuwenmarketingplus.nl /.eu /.de
www.zakendoeninduitsland.eu
www.zakendoenmetduitsland.eu
www.grenze.nl

www.theeuwenmarketingplus.nl/
neem-contact-op.html

maak vrijblijvende afspraak

NEEM CONTACT OP
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