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FIBOX KIEST VOOR VIFA ELEKTROTECHNIEK B.V.
OM HAAR KLANTNABIJHEID TE VERGROTEN
FIBOX, bijna 40 jaar leverancier van het meest betrouwbare en grootste
assortiment behuizingen t.b.v. industriële, elektronische en elektrotechnische
applicaties, maakte vandaag bekend een samenwerking te zijn aangegaan met
ViFa Elektrotechniek B.V., gevestigd in Assen, die naast de bestaande partners,
als distributeur voor FIBOX zal optreden in Nederland.
“Dankzij deze samenwerking wordt de klantnabijheid aanzienlijk vergroot, een
unieke gelegenheid de relatie met het groeiende aantal klanten te versterken”, zei
Joost Koekenberg, Business Development Manager van FIBOX. “ViFa is een
partner waar we naar op zoek waren, ze passen binnen onze strategie, ViFa
betekent een verrijking van ons product- en dienstenaanbod, dat gericht is op het
leveren van totaaloplossingen in samenspraak met onze klanten.”
De expertise op het gebied van distributie en merchandising van ViFa
Elektrotechniek B.V., samen met het complete assortiment kwaliteitsproducten van
FIBOX, zorgen voor een optimale en snelle service in het verkoopkanaal.

Links op de foto de heren Joost Koekenberg en
Matti Roth (FIBOX) en rechts op de foto de heren
Patrick Faber en Albert Vijfschaft (ViFa).
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“Met trots zijn wij een samenwerkingsverband met FIBOX aangegaan”, zei Albert
Vijfschaft een van de twee medeoprichters
van ViFa Elektrotechniek B.V. “FIBOX staat
in heel Europa hoog aangeschreven en
heeft een zeer breed en tevens diep
assortiment behuizingen dat uitstekend
aansluit bij ons programma. Mede door de
talrijke mogelijkheden en maatwerkoplossingen van FIBOX is ViFa in staat het
credo: uw maatwerk is onze standaard,
waar te maken. Medeoprichter Patrick
Faber van ViFa Elektrotechniek B.V., “Door
jarenlange ervaring is ViFa een volwaardige
partner op het gebied van behuizingen,
mede daarom is ViFa in staat haar klanten
passende oplossingen te bieden”.

Persbericht 29 mei 2006, voor directe publicatie

Voor meer informatie:
FIBOX Behuizingssystemen
Joost Koekenberg
Mob.
: 06-51183751
Tel
: 030-6875547
Fax
: 030-6875548
E-mail
: joost.koekenberg@fibox.nl
Website : www.fibox.nl
ViFa Elektrotechniek B.V.
Patrick Faber en Albert Vijfschaft
Mob.
: 06-20566083
Tel
: 0592-305860
Fax
: 0592-301736
E-mail
: info@vifa-elektrotechniek.nl
Website : www.vifa-elektrotechniek.nl

Over FIBOX
FIBOX Oy Ab is een particuliere Finse onderneming actief op het gebied van
behuizingen en kasten voor elektrische en elektronische componenten en
“contract manufacturing” van kunststof producten. FIBOX heeft een sterk op
innovatie gerichte bedrijfscultuur en beschikt over meer dan 20 patenten. De
onderneming heeft zes fabrieken en dochtermaatschappijen in tien verschillende
landen. FIBOX heeft wereldwijd meer dan 400 werknemers in dienst.
Over ViFa Elektrotechniek B.V.
ViFa Elektrotechniek B.V. is een handelsonderneming met een totaalpakket op het
gebied van behuizingen voor de elektrotechnische en elektronische industrie.
Naast standaard en maatwerk behuizingen, levert ViFa een omvangrijk pakket
toebehoren, zoals kastklimatisering en bewerkingsapparatuur. ViFa streeft naar
een duurzame relatie met haar klanten.
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