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Our customers

Powerful customer relationships drive sales, 
sustainability and growth

Onze verkoopsafdeling 
en klantenservice: 
buitengewone 
probleemoplossers
Samen met een wereldwijd sterk verkoopsteam, 
werken er dagelijks tien mensen op de afdeling 
klantenservice van EUROMOLD. Zij ondersteunen 
de klanten met hun enorme toewijding en een 
sterke technische productkennis. Zij werken en 
denken steeds oplossingsgericht en gaan altijd 
op zoek naar het juiste antwoord in geval van 
technische of administratieve problemen. De 
klantgerichtheid van onze klantenservice verzekert 
je van een blijvende groei.

Al meer dan 50 jaar 
krachtige relaties met 
onze klanten  

Door de producten te ontwikkelen die ze nodig 
hebben en de ondersteuning te bieden die ze van 
ons verwachten.

https://youtu.be/U0Gvh_1yyVo
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Sprankelende 
communicatie
Om onze klanten te begrijpen is het ontwikkelen 
en behouden van de nauwe samenwerking zeer 
belangrijk. Digitale webinars zijn een uitstekende 
tool om onze relatie te versterken. 

We zijn altijd op zoek naar nieuwe en betere 
manieren om klanten te informeren over onze 
nieuwe producten en diensten. Bekijk de 
EUROMOLD-website en sociale media en schrijf 
je in op één van onze webinars.

Tijden veranderen, onze toewijding niet. EUROMOLD is van 
plan om in de komende decennia mee te groeien met het 
veranderende ondernemingsklimaat. We willen graag het niveau 
van de klantenervaring behouden en deze zelfs blijven overtreffen 
door gebruik te maken van moderne technologieën en nuttige 
diensten. Uiteraard willen we ook de markt een stap voor blijven en 
vernieuwende waardevolle EUROMOLD-producten en -diensten 
naar onze klanten brengen.

Iedere klant is anders: 
we zijn er voor je
Nexans EUROMOLD houdt zich bezig met 
technische en zakelijke co-ontwikkelingen in 
nieuwe projecten samen met klanten. Voor 
één van onze grootste klanten hebben we 
een elektrisch testprotocol ontwikkeld om een 
specifieke probleem te helpen oplossen. Deze 
test is nu opgenomen in de standaardprocedure 
van de klant. Onze technische know-how 
wordt als zeer waardevol beschouwd en wordt 
tegenwoordig door klanten en zelfs concurrenten 
als standaard vereiste gezien.

Onze ambitie 
voor de komende 
50 jaar?

Powerful customer relationships drive sales, 
sustainability and growth
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