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Heel kort even wie wij als bedrijf zijn. 
Wij zijn een groothandel en webshop in zowel nieuwe als refurbished ICT apparatuur. Wij 
richten ons voornamelijk op de zakelijke markt. 
  
Zoals aangegeven krijgen we de laatste tijd steeds meer vragen van ouders of wij laptops 
verkopen die geschikt zijn voor hun kinderen om hun school gerelateerde werk op te doen. 
Wij zijn voor hun een goedkopere oplossing dan het aanschaffen van nieuwe laptops. 
  
Wij willen nu gaan inspelen op die vraag. Onze laptops (of andere ICT-producten) zijn 
uitermate geschikt voor dat soort werkzaamheden. De laptops die wij verkopen zijn over het 
algemeen ex-leaseproducten, niet erg veel gebruikt en goed onderhouden. De kwaliteit die 
wij leveren onderscheidt ons van onze refurbished concurrenten. Wij zetten daarom 
standaard 1 jaar garantie op onze producten. 
  
Wij kunnen het volgende aanbieden aan studenten: 
- Lage aanschafprijs 
- Hoge kwaliteit 
- Zakelijke laptops (Uitermate geschikt voor schoolwerk) 
- 1 jaar garantie 
  
Daar willen we nog een stapje verder in gaan. Wij willen studenten, die vaker financieel 
beperkt zijn, de mogelijkheid bieden om de laptops in termijnen af te betalen. 
  
Het probleem waar we tegenaan lopen is dat we hier een marketing campagne op los 
kunnen laten met als gevolg dat we teveel particulieren bereiken die niet in de gekozen 
doelgroep vallen. Dit wensen we liever te vermijden. 
  
Nu willen we aan u vragen wat u überhaupt van ons idee vindt? Heeft u hier op- of 
aanmerkingen over? En een idee over hoe we de scholieren het beste kunnen bereiken? Is 
dit mogelijk om dit via een interne mediastroom te doen of via schoolbladen of een 
website?  
  
Als laatste zouden we willen weten of we ook een samenwerking met jullie aan kunnen 
gaan? Dit is zakelijk voor ons natuurlijk erg interessant. De scholieren kunnen hier een groot 
voordeel uit halen en de school kan er financieel ook van mee profiteren. De studenten 
blijven natuurlijk vrij in hun keuze.  Wij willen ze een extra keuze aanbieden waar zowel 
studenten als ouders vaak niet van op de hoogte zijn.  
 

 


