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Factsheet

Marketing- en salesondersteuning

Het verkopen van securitydiensten kent een aantal 
uitdagingen. De materie is niet altijd gemakkelijk en de 
ontwikkelingen gaan razendsnel. Het gaat echter niet 
alleen om vakinhoudelijke kennis. U moet ook weten 
wie de doelgroep is, en waar uw potentiële klanten 
zich bevinden. Welke ‘taal’ ze spreken,  waar ze ‘s 
nachts van wakker liggen, en hoe u hen het beste kunt 
bereiken. U moet hun interesse kunnen wekken, en ze 
met een gezonde dosis overtuigingskracht meenemen 
in uw verhaal. Zover dat ze u uiteindelijk vertrouwen 
en u betalen voor uw oplossingen en diensten.

VAN LEADS NAAR BETALENDE KLANT.
OP ONZE HULP KUNT U BOUWEN.
Bij dat proces kunnen we u helpen. Een volledig team 
van experts staat paraat om u te ondersteunen in uw 
marketing- en salesactiviteiten. We helpen bijvoor-
beeld met SEO, pr- en contentcreatie of het opzetten 

van socialmediacampagnes. We organiseren evene-
menten en ontwikkelen de bijbehorende mailings.  
Ook zijn we vertrouwd met de integratie van online- 
en offlinecampagnes. Denk maar aan leadgeneratie 
door middel van marketing automation. Tot slot voe-
ren we middels business intelligence marktanalyses 
uit. Uiteraard beschikken we over een eigen callcenter 
voor een effectieve opvolging van de campagnes. 

Een lead is natuurlijk nog geen betalende klant. Maar 
ook voor die laatste ‘meter‘ kunt u bij ons terecht. We 
werken samen met u aan een aantrekkelijke pitch, of 
het opstellen van een businesscase.

PROFITEREN VAN ONZE EXPERTISE.
DIT ZIJN UW VOORDELEN.
Het is voor u goed om te weten welke voordelen een 
samenwerking met Tech Data met zich meebrengt:

SAMEN UW LEADS EN OMZET 
EEN BOOST GEVEN.
U heeft uw pijlen gericht op de securitymarkt. Een verstandige keuze, want security is een enorme groei-
markt met een goed groeiperspectief. Maar hoe haalt u hier het maximale uit? Het vinden van nieuwe 
klanten en binnenhalen van nieuwe opdrachten is soms best ingewikkeld. Uw doelgroep is kritisch, goed 
geïnformeerd en heeft hoge verwachtingen. Komt u hiervoor handen of kennis tekort? Dan helpen we u 
graag met onze marketing- en salesexpertise.



•  Uw securityomzet groeit aanzienlijk.
•  U wordt door uw klanten als dé securityexpert 

gezien.
•  U onderscheidt zich ten opzichte van uw  

concurrentie.
• Uw diensten creëren de klantvraag.
•  U laat zien dat u de specifieke behoefte van de 

klant volledig begrijpt.

WAAROM KIEZEN VOOR TECH DATA?
ENKELE ARGUMENTEN OP EEN RIJ.
We zetten enkele redenen voor u op een rij:
•  Wij hebben diepgaande kennis van zowel de markt 

als vendoren van uw klanten. 
•  We koppelen de marketingcampagnes in optima 

forma aan de behoeften van uw klanten. 
•  Onze kennis en marketingpower staat klaar om u te 

ontzorgen.
•  Dankzij onze concrete ondersteuning steekt u zelf 

ook een heleboel op.
•  We laten het niet bij een marketingcampagne; we 

volgen de campagne actief op om de marketing-
conversie te verhogen.

De reden is simpel: het is een stuk lastiger om aan 
nieuwe klanten producten te verkopen. Ook dit proces 
moet in goede banen worden geleid en wij helpen u 
daar graag bij. 

Klinken onze marketing- en salesdiensten u als  
muziek in de oren? Bent u er klaar voor om Nederland 
samen met ons veiliger te maken? Schroom dan niet 
om contact met ons op te nemen.
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Tolnasingel 2  .  2411 PV Bodegraven 
+31 (0) 88 133 40 00  .  tdsecurity@techdata.nl  

WWW.TECHDATA.NL

HET GROOTSTE PLUSPUNT? WE HEBBEN VEEL 
KENNIS VAN ZOWEL UW KLANTEN ALS DE 
VENDORENMARKT. DIE KENNIS ZETTEN WE IN  
OM U TE ONDERSTEUNEN TIJDENS HET  
SALESTRAJECT.


