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Op zoek naar Duitse klanten?!
Exclusief voor de Nederlandse Maakindustrie en pro-actief uit Duitsland
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https://theeuwenmarketingplus.nl/


Wat we doen?

Passende en langdurige relaties opbouwen in Duitsland (D/A/CH). 
Geschikte bedrijven die structureel de juiste disciplines outsourcen. 
Doelgroepen en markten waarmee u als Nederlands maakbedrijf of 
toeleverancier een langdurige relatie kunt opbouwen.
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“Wij zoeken én vinden nieuwe 
klanten en klantcontacten voor 
onze opdrachtgevers”.

https://theeuwenmarketingplus.nl/
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THEEUWEN marketing plus is een familiebedrijf, bestaat uit een kleinschalig Duits-Nederlands team dat 
opereert vanuit Duitsland, 49828 Neuenhaus. 

Onze technisch-commerciële medewerkers zijn Duits native-speaking. De Nederlandse klantenkring bestaat 
voor 95 % uit maak- en toeleveringsbedrijven binnen de techsectoren metaal en kunststof. Duits personeel 
met Nederlands management voert al ruim 20 jaar proactieve marktbewerking uit op de Duitse markt 
(D-A-CH). 

Onze Nederlandse opdrachtgevers zijn voornamelijk metaalbedrijven binnen de Verspaning, Plaatbewerking. 
Maar ook de Lastechniek, Constructiebedrijven en metaalaanverwante ondernemingen zijn bekend met ons. 
Alle relaties zijn op zoek naar nieuwe klanten in Duitsland, maar weten niet (precies) hoe dit aan te pakken 
vanwege de (zaken)cultuurverschillen, taal- en communicatievaardigheid. 

THEEUWEN marketing plus zoekt de juiste Duitse producent/OEM/afnemer bij de juiste Nederlandse 
toeleverancier. Vanaf het eerste contactmoment tot aan de 1e orderplaatsing. En daar hoeft het niet bij te 
blijven!

Wie we zijn
We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen

https://theeuwenmarketingplus.nl/


Core-business
• Werving nieuwe klanten en klantcontacten
• Acquisitie en accountmanagement
• Bezoek- en videocallafspraken maken
• Werving en begeleiding o!erte-aanvragen
• Ontzorging bij registratie supplier portals
• Handling rondom non-disclosure agreements (NDA-GHV)
• Netwerk opbouw partners-wederverkopers
• Marktonderzoek en rapportage
• Ondersteuning vóór, tijdens en na beurzen-events
• Vertaalwerk NL-D/D-NL
• In-company workshops

  pro-actieve marktbewerking  
  zoeken én vinden van nieuwe klanten 
  grensoverschrijdende marketing 
  succesvol zakendoen in Duitsland 
  betreden Duitse markt 
  business development 
  succesvol Duitse klanten winnen 
  zakendoen met Duitsland
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Keywords
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Metaalbewerking en -verwerking
Staalconstructie, modulebouw, lastechnieken
Machinebouw en toelevering 
CNC-verspaning en grootverspaning
Precisietechniek, fijnmechanica, draadvonken, slijptechnieken
Machineontwerp, -productie en -handel
Plaatbewerking, robotlastechniek, kanten, buigen, stansen
Lasersnijtechniek, water-, plasma-, autogeensnijden
Aluminium/staal gieterijen, spuitgiet- en extrusie
Metaalwaren, gereedschappen, machine- & machineonderdelenhandel
Oppervlaktebehandeling, galvanische industrie, poedercoating en natlakken
Matrijzen-, model-, stempel- en gereedschapsbouw
Technisch-industriële veren, metaalwaren en draadproductie
Kunststofbe-/verwerking, additievenproductie
Technische groothandel, import- & exportbedrijven
Engineering & designbureaus
Aanverwante technische dienstverlening

Voor wie
We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen
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Lilienweg 6
D-49828 Neuenhaus

Bijkantoor: 
Burg. Edo Bergsmalaan 39
NL-7512 AD Enschede

info@theeuwenmarketingplus.com 
www.theeuwenmarketingplus.nl
www.theeuwentechcom.nl

M +31-6-83509800
M +49-173-7474653 
T  +49-5941-988324

https://www.linkedin.com/in/renetheeuwen/ 

René Theeuwen
Mag ik me tot slot even kort voorstellen?!

Sinds 2000 ben ik directeur-eigenaar van THEEUWEN marketing plus en 
vanaf begin 2022 tevens van THEEUWEN tech com. 

Mijn Wurzeln liggen in Zuid-Limburg, echter jarenlang in Noord-Holland 
gewoond en sinds 2005 zijn we in Duitsland gevestigd. 

Ons familiebedrijf in Neuenhaus bestaat uit een klein team van zeer 
gedreven mensen, die zich iedere werkdag weer inzetten voor onze 
Nederlandse opdrachtgevers. Samen met mijn echtgenote en partner 
Wendy Soontiëns managen we ons bureau en zorgen ervoor dat alle 
neuzen in dezelfde richting wijzen. 

Neem contact op voor een persoonlijk gesprek!
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