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Quantore Relatiedagen 2009
Quantore Awards voor Henkel, 3L en Durable
BEUNINGEN – Op 15 en 16 juni 2009 vond de 13e editie van de Quantore Relatiedagen
plaats. Twee dagen lang stond het Triavium in Nijmegen in het teken van de
kantoorvakhandel. Een gelegenheid bij uitstek voor leden, leveranciers en
medewerkers van Quantore om elkaar te ontmoeten.
Meer dan 70 leveranciers toonden hun populairste en hun meest innovatieve producten. Op
het E-commerce en ICT-plein was weer volop aandacht voor webshops, automatisering en
online marketing. Er werd volop gebruik gemaakt van de beursaanbiedingen, exclusief voor de
bezoekers van de beurs. De symbolische oliebollen en champagne vonden gretig aftrek. Het
thema van de Relatiedagen was namelijk ‘Oud en nieuw’. Quantore staat aan de vooravond
van een nieuw tijdperk. In het jaar dat zij 90 jaar bestaat verhuist Quantore naar het
nieuwbouwpand, op zichtlocatie aan het A73 in Beuningen. Met dit nieuwe logistieke centrum
kan Quantore haar logistieke operatie naar een hoger niveau tillen.
De maandagavond van de Relatiedagen stond voor het vierde jaar op rij in het teken van de
Quantore Awards. Deze prijzen worden uitgereikt om waardering uit te spreken voor
leveranciers die altijd voor Quantore klaarstaan. Adjunct-directeur en Inkoopmanager Robert
Driessen had drie Awards te vergeven. De leverancier, die het afgelopen jaar op alle vlakken
het beste gepresteerd heeft, is Henkel. Na vorig jaar als tweede te eindigen, mocht de heer
Bourgonje namens Henkel de Quantore Award 2009 in ontvangst nemen. De Award voor de
beste operationele performance ging voor het tweede jaar op rij naar 3L. De commerciële
Award voor assortiment, condities en marktbenadering ging naar Durable.

////////////////////////////////////////////////////////////////einde//persbericht/////////////////////////////////////////////////////////
Quantore Europe B.V. is de grootste voorraadhoudende in- en verkooporganisatie voor de
kantoorvakhandel in de Benelux. Meer dan 500 zelfstandige ondernemingen in de consumentgerichte
markt en business-to-business markt sloten zich bij onze organisatie aan. Samen zijn zij eigenaar van
Quantore. Naast de verkoop en distributie van kantoorbenodigdheden, computersupplies, kleine
machines, meubilair en facilitaire artikelen, biedt Quantore ook verkoopondersteuning en gezamenlijke
reclame-uitingen. Wij implementeren verkoopstrategieën in de particuliere en zakelijke markt,
ontwikkelen formules en productlijnen, leveren diensten op automatiseringsgebied en adviseren leden
in hun weg naar commercieel succes.
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