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Uitgangspositie

Doelen
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De Combo Groep bestaat uit vijf bedrijfsonderdelen. Alle zijn ze betrokken
bij het importeren, exporteren, onderhouden, reinigen en repareren van
trucks, trailers, (zee)containers en goederenwagons. Als enige in Nederland
bieden ze de stop & go-service: trucks en containers krijgen op één plaats
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Uitkomst

Acties

• itsme levert gereedschap,
verbruiksmateriaal en PBM en geeft advies
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itsme levert gereedschap en adviseert Combo om over te stappen op een
andere slijpschijf. In aanschaf duurder, maar in gebruik meetbaar goedkoper.
Samen met de leverancier organiseert itsme een workshop slijpen en boren.
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Directeur-eigenaar Freek van Erp: “In onze branche
is het vaak hollen of stilstaan. itsme snapt wat er
hier gebeurt. Daar doen wij ons voordeel mee.”
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itsme | Meetbare Meerwaarde
itsme is een zelfstandige elektrotechnische en mechanische
distributeur en leider in de toelevering van componenten
en bijbehorende diensten aan industrieel eindgebruikers,
(toeleveranciers van) machinebouwers en technische installateurs.
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