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Een nieuwe naam, maar zeker geen
onbekende
Invision Europe is een enthousiaste, nieuwe, maar zeker geen onervaren distributeur voor Domotica
en Audio / Video oplossingen. Invision Europe is een marketing / sales divisie van de grootste AV
en Domotica distributeur uit het Verenigd Koninkrijk. Hierdoor heeft het direct toegang tot een
onschatbare hoeveelheid ervaring en middelen.
Invision Europe distribueert een “A-merk” assortiment van “high-end” Domotica en AV oplossingen
voor de professionele residentiële en commerciële Installateur als mede de AV dealer.
Invision Europe richt zich, naast het aanbieden van de top merken in de industrie, op het leveren
van unieke en exclusieve toegevoegde waarde naar zijn klanten toe om hen op deze manier de
hulpmiddelen te verschaffen hun werk naar tevredenheid van de eindgebruiker uit te kunnen voeren.
Heeft u interesse in prijzen of meer informatie over de producten, neemt dan gerust contact met mij
op. Ik maak graag een afspraak om u eens te komen bezoeken!

Mark van Zon

General Manager
mark.van.zon@invisioneu.com
+31 (0)617 59 69 39

Wilt u meer weten? Contacteer het Invision Europe team op...
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Alleen het beste is goed genoeg!
Het leveren van toegevoegde waarde is een belangrijk onderdeel van Invision Europe’s DNA. Zo is dat niet
anders bij het selecteren van onze merken. Alle merken die we vertegenwoordigen zijn vooraanstaande
A-merken die hun toegevoegde waarde en positie op de internationale “Custom Install” markt al bewezen
hebben. Merken die Invision Europe vertegenwoordigt zijn:
•

Autonomic; multi-zone hoge resolutie audio streaming oplossingen

•

Luxul; Access points, switches en routers

•

Nest; Verwarming Control & Veiligheid

•

Origin Acoustics; Architectonische inbouwluidsprekers

•

RTI; controle- en multi-room audio oplossingen

•

Wyrestorm; HD video distributie

En alle merken:
•
• behoren tot de top in hun segment
• bieden unieke en exclusieve features en voordelen •
• bieden een breed assortiment aan producten en
oplossingen

hebben vele belangrijke industrieprijzen gewonnen
hebben een duidelijke focus op de professionele
Domotica markt

Wij zijn momenteel met meerdere fabrikanten in gesprek en hopen spoedig deze lijst uit te kunnen breiden.

Voegt waarde toe…
Invision Europe voegt waarde toe…Wat betekent dat nu precies? Invision Europe kan putten uit een
ongeloofelijke hoeveelheid middelen en ervaring in de Domotica industrie via zijn partner in het Verenigd
Koninkrijk. Daarnaast heeft Mark van Zon, General Manager Invision Europe, meer dan 10 jaar ervaring in de
internationale CI industrie. Hierdoor begeven we ons in de unieke positie de goede ervaringen, waar u als klant
van profiteert, direct toe te passen in de Nederlands markt. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
•

Toegang tot A-merken om zo een “one-stop-shop”
assortiment voor onze klanten samen te kunnen
stellen

•

Eenvoudig aanpassen en vertalen van marketing
materialen zoals brochures en speciaal voor u
samengestelde installatie handleidingen

•

24/7 toegang tot een hele grote voorraad van
producten die snel geleverd kunnen worden. Nee
verkopen is vanaf nu geschiedenis!
Wilt u meer weten? Contacteer het Invision Europe team op...

•

Toegang tot een ervaren technische support
afdeling die u helpt bij uw dagelijkse technische
ondersteuning, maar ook om u te helpen met
bijvoorbeeld het systeem ontwerp en het
trainen en opleiden van uw installateurs. Zelfs
het ingewikkeldste project wordt nu voor u
toegankelijk!

•

Goede dealer marges en concurrerende prijzen
voor de eindgebruikers
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