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Welkom bij Dreumex
Samen bereiken we 
onze doelen 
Bij Dreumex geloven we in de kracht van samenwerking. Wij streven 
daarom naar partnerships met bedrijven die dezelfde ambities 
hebben als wij, om zo onze gezamenlijke doelen te bereiken.

Als partners inspireren we elkaar om elke dag het beste uit onszelf te 
halen. Anticiperen we op marktontwikkelingen en voldoen we  
aan behoeften van onze klanten, nog voordat deze ontstaan.  
En zo stellen wij samen talloze professionals wereldwijd in staat  
hun werk op een veilige en verantwoorde manier uit te voeren.

De wereld heeft behoefte aan geavanceerde reinigings- en 
desinfectieoplossingen. Nu meer dan ooit. Wij bieden deze 
oplossingen, evenals de middelen om ze met succes op de markt 
te brengen. Samen kunnen we het verschil maken. Door onze 
kennis en passie te combineren met uw bereik, bieden we maximale 
ondersteuning aan markten waarin hygiëne en het voorkomen van 
de verspreiding van ziekten een uitdaging zijn.

Laten we onze krachten bundelen!

Jan-Chris Heeger

CEO Dreumex



Voordelen
voor Dreumex partners
Als distributeur, groothandel of leverancier werkt u met verschillende 
merken en verkoopt u tal van verschillende producten. Wij begrijpen 
dat het niet realistisch is om al die producten uit het hoofd te kennen. 
Omdat wij onze producten wél tot in detail kennen, willen wij graag 
onze krachten met u bundelen. Samen kunnen we oplossingen 
aanreiken aan markten die, nu meer dan ooit, worden uitgedaagd 
op het gebied van hygiëne en het voorkomen van de verspreiding 
van ziekten.

U plukt de vruchten van onze kennis en ons enthousiasme over 
industriële reiniging, handverzorging en desinfectie oplossingen.  
Uw eigen Dreumex adviseur helpt u graag met het optimaliseren  
van uw Dreumex productassortiment. We ondersteunen met 
materialen voor on- en offline marketing. Zoals productinformatie, 
foto’s, video’s banners en samples. Ook voeren we regelmatig 
campagnes gericht op eindgebruikers, om uw verkoop nog meer 
te stimuleren. Wij zien ons partnerschap daadwerkelijk als een 
samenwerking waar we allebei van kunnen profiteren.



Superieure
partner support

We both benefit
Zodra u partner wordt, wordt een van onze experts aangesteld als uw 
eigen adviseur. Hij of zij begrijpt uw markt en klanten door en door en 
verkent graag nieuwe zakelijke kansen met u.

Naast uw eigen Dreumex adviseur, kunt u rekenen op onze Customer 
Service afdeling en Marketing ondersteuning. Onze Customer Service 
medewerkers staan altijd klaar om uw vragen te beantwoorden en 
uw verzoeken te behandelen: een probleemloze orderafhandeling 
is gegarandeerd. Onze focus ligt op het zo soepel mogelijk laten 
verlopen van onze gezamelijke processen. Want alleen op die manier 
profiteren we er beiden van.

  Snelle en eenvoudige onboarding

   Een eigen Dreumex adviseur en  
eersteklas klantenservice

   Probleemloze orderverwerking



Uitgebreide
business development

Grow together
Het werven van nieuwe klanten kan een uitdagende en tijdrovende 
taak zijn. Om het maximale uit onze samenwerking te halen, kan 
uw Dreumex adviseur u helpen bij het ontwikkelen van plannen. 
Wij bieden verschillende vormen van ondersteuning, afgestemd 
op uw klantenbestand en hun specifieke behoeften op het gebied 
van hygiëne en reiniging. Zo kunnen we bijvoorbeeld gezamenlijke 
bezoeken aan uw meest waardevolle klanten organiseren.

Wilt u meer weten over de oplossingen die wij bieden? Er is een 
verkooptraining beschikbaar die u optimaal voorbereidt op 
klantbezoeken of calls. Om uw verkoop verder te stimuleren, bieden 
wij kennis, inzichten en tools om uw positie in opkomende markten te 
verkennen en te claimen.

  Planontwikkeling met uw Dreumex adviseur

   Op maat gemaakte campagnes die aansluiten  
bij de behoeften van uw klanten

   Toegang tot onze trainingen over  
hygiëne oplossingen



Premium 
marketing support

Boost uw sales
Het opnemen van nieuwe productgroepen in uw portfolio is een 
omvangrijke taak. Wij maken het u daarom zo gemakkelijk mogelijk 
om onze producten toe te voegen aan uw systemen en e-commerce 
omgeving. Wij voorzien onze partners van optimaal en gebruiksklaar 
(online) marketingmateriaal. Zoals productinformatie, foto’s, video’s, 
banners en samples.

Naast de ondersteuning van onze e-commerce en webshop 
specialisten, ervaart u de voordelen van onze frequente 
marketingcampagnes. Door gebruik te maken van de hoogwaardige 
campagnematerialen die wij bieden, kunt u producten en oplossingen 
eenvoudig promoten en uw omzet nog verder verhogen.

  Geoptimaliseerd en gebruiksklaar 
(online) marketingmateriaal

   Uitgebreide e-commerce ondersteuning

    Frequente marketingcampagnes, gericht 
op eindgebruikers



Interesse?
Bel ons op

+31 412 - 406 506
of stuur een e-mail naar

mail@dreumex.com

Wij kijken ernaar uit u als onze partner 
te mogen verwelkomen!

Dreumex B.V. 
Dommelstraat 1, 5347 JK Oss, the Netherlands 

T: +31 412 - 406 506, E: mail@dreumex.com, www.dreumex.com
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