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door onze redactie

Dick Engels

Distributeur Amacom wil voorop blijven lopen

‘Klanten ontzorgen met paarse magie’

Vorig jaar, rond de viering van het twintigjarig bestaan, bundelde Amacom de krachten met de toonaangevende
Britse distributeur Exertis. Directeur Dick Engels is verheugd over de samenwerking: ‘We zijn nu nog beter in staat
een prominente positie in te nemen op de Europese markt’. Portret van een familiebedrijf dat ooit aan de keukentafel
begon en uitgroeide tot een internationaal gevestigde leverancier van CE en wit- en bruingoed.

A

macom en DCC, het Ierse moederbedrijf
van Exertis, werkten al enige tijd samen
en dat leidde tot een overname van het
merendeel van het aandelenpakket van
de in Den Bosch gevestigde familie-onderneming.
Het beursgenoteerde Exertis is wereldwijd actief

in onder meer consumentenelektronica, zakelijke
communicatiemiddelen, audiovisuele hulpmiddelen en netwerkvoorzieningen. De krachtenbundeling onderstreept de groeivisie van Amacom,
dat internationaal voorop wil lopen in de markt. ‘De
rek is er nog lang niet uit en we blijven hongerig om

verder te groeien’, zegt Engels. ‘Amacom denkt
altijd in kansen.’
INSPELEN OP VERANDERINGEN
Ook tijdens de coronacrisis stond en staat groei
centraal. Engels: ‘De crisis heeft vanzelfsprekend
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Naast het hoofdkantoor in Den Bosch heeft Amacom onder meer de beschikking over een logistiek centrum in Rosmalen.
effect (gehad) op de bedrijfsvoering, al is het maar
omdat we diverse bedrijfsprocessen anders hebben
moeten inrichten. Het heeft vooral gezorgd voor een
verschuiving in onze business. En het tekent de kracht
van ons bedrijf dat we samen met onze dochterondernemingen in staat zijn om adequaat in te spelen op
veranderingen. Sommige merken die bijna volledig zijn
gericht op de retail hadden het aanvankelijk zwaar te
verduren, vanwege dalende traffic in de winkels. Aan de
andere kant zag je een enorme piek ontstaan in online
sales-activiteiten én een toenemende vraag naar onze
dropshipment-services.
We hebben geprobeerd maximaal in te spelen op de
vraag die we in de markt zagen ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan de inkoop, verkoop en distributie van
tondeuses toen kapperszaken gesloten waren. Maar
ook bij producten als thermometers en headphones
zagen we een forse toename. We haken hier met ons

online bestel- en informatiesysteem Quecom gericht op
in, door deze producten via themashops, zoals een ‘at
home shop’, aan te bieden aan onze klanten.’
BEZIELING
De coronatijd vraagt veel van de medewerkers, maar
Engels is trots dat zij in deze periode maximale ondersteuning willen bieden om de crisis op de juiste wijze
het hoofd te bieden. ‘We zien onszelf als een team van
aanpakkers. No-nonsense, hard werken en nakomen
wat we beloven. Dit doen we met bezieling en oog voor
detail. Onze verantwoordelijkheid stopt niet als de pakketten de deur uit zijn, maar pas als klanten 100% tevreden zijn en terugkeren.
We willen onze klanten zoveel mogelijk ontzorgen en
hen ook in onzekere tijden ondersteunen. Bij iedere bestelling en bij ieder pakket geven we een snufje van onze
zogeheten paarse magie mee. Onzichtbaar en ontast-

‘De rek is er nog
lang niet uit en
we blijven
hongerig om
verder te
groeien’, zegt
Engels. ‘Amacom
denkt altijd in
kansen.’
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baar, maar wel wat ons amazing maakt. Uiteraard
binnen de gestelde richtlijnen van het RIVM. De
crisis zorgt voor flink wat uitdagingen, maar biedt
dus ook kansen en brengt ons als team nog dichter bij elkaar. We zijn er dan ook van overtuigd dat
we hier met zijn allen nog sterker gaan uitkomen.’
FULFILMENT
Het dienstenpakket van The Amazing Company is
in de loop der jaren flink uitgebreid. Engels: ‘Mooie
mijlpalen zijn de oprichting en groei van dochterondernemingen Megami (gespecialiseerd in
eigen merken), Gezamenlijk Voordeel (projecten,
B2B, loyaltyprogramma’s, plaza’s en fulfilment) en
Quecom. We hebben veel partners die al vanaf
het eerste uur met ons samenwerken. Amacom is
trots op het in haar gestelde vertrouwen en betaalt
dat uit met betrouwbare dienstverlening op het
gebied van distributie en fulfilment.’
Buiten het hoofdkantoor in Den Bosch en een
logistiek centrum in Rosmalen heeft Amacom de
beschikking over een extern magazijn in Hedel en
sinds kort over een extra depot dicht in de buurt
van het logistiek centrum. Logistieke ruimte die
zeer gewenst is, omdat de Brabantse leverancier een toenemende vraag ziet naar fulfilment
en dropshipment services, zowel voor partners
(klanten, maar ook leveranciers) als via eigen plaza-accounts.

Eigen bezorgdienst.

SAMEN GROEIEN
Engels: ‘Dropshipments zullen een steeds belangrijkere plek gaan innemen binnen de dagelijkse
bedrijfsvoering. Consumenten zijn mondig, vergelijken graag het veelzijdige aanbod aan producten en hebben behoefte aan comfort. Met onze
dropshipment-diensten spelen we hier actief op
in, zowel rechtstreeks als via onze partners (binnen 24 uur). Fulfilment zien wij als het volledig
ontzorgen van onze partners. Vanaf het moment
dat de order is geplaatst, tot een betrouwbare
verwerking en de complete nazorg. Buiten de traditionele logistieke diensten bieden we dagelijks
extra services aan. We zijn ervan overtuigd dat
samen groeien leidt tot duurzame relaties. Denk
bijvoorbeeld aan ondersteuning bij automatiseringsvraagstukken, het inzetten van ons zakelijk
netwerk, de afwikkeling van klantvragen via onze
afdeling sales support of extra vervoersdiensten.
Hoe ik de toekomst zie? Amacom blijft een gedreven distributie- en fulfilmentpartner met een
flexibele instelling en een familiair karakter. Leveranciers en klanten kunnen dezelfde kwaliteit en
service tegemoet zien die zij al jarenlang van ons
gewend zijn.’
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