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25 jaar
Passie…
Hart voor de zaak, een gevleugelde uitspraak die je vaker hoort, maar wat
betekent dat eigenlijk? Is dat van 9 tot 5 naar kantoor gaan? Nooit ziek zijn,
altijd paraat? Of betekent dat juist dat kleine beetje extra? Bijvoorbeeld ’s
avonds als je net thuis bent toch nog even je computer aanzetten om dat ene
dingetje op te zoeken of de oplossing willen vinden voor die ene belangrijke
aanpassing in de nieuwste module die je aan t ontwikkelen bent? Je werk

een cadeau waar u iets aan heeft

25% korting op
onze nieuwste
trainingen!

Onze tweede feestelijke aanbieding
ter ere van ons jubileum betreft onze
trainingen. Onze professionele medewerkers staan klaar om u in een dag
weer helemaal bij te spijkeren.

doen met passie, bevlogenheid, gedrevenheid vanuit een welgemeende in-

Met de nieuwste ‘tips & trucs’ in uw hoofd

teresse in het product, met de nieuwsgierigheid die je bij kinderen wel ziet.

onderscheidt u zich van de concurrent. De

Het is mooi om te zien hoe een groep mensen met buitengewone passie

trainingen zijn inclusief koffie/thee en lunch.

voor computers en alles wat ermee te maken heeft samenwerken. Eén doel

Op verschillende locaties. Kijk voor de data op

voor ogen hebben: het beste en meest geavanceerde product ontwikkelen

onze website. 25% korting op de totaalprijs van

wat er in deze branche te koop is. Zonder uitzondering zijn er bij Simar al

de training, bij inlevering van de bijgevoegde

25 jaar specialisten aan het werk met hart voor de zaak. 25 jaar kennis, daar

waardebon. Een buitenkans die u niet kunt

plukt u als klant de vruchten van!

laten lopen. Selecteer een training naar keuze
en profiteer van dit aanbod!
Het tweede kwartaal van ons jubileumjaar
staat daarom in het kader van trainingen. Juist
de kennis van het product is belangrijk, dat
weet u als geen ander. Dit is ook van toepassing
op onze softwareproducten. Op het moment
dat uw personeel alle ‘ins en outs’ van het
product kent en handig gebruik kan maken
van alle mogelijkheden die het biedt, zal er
optimaal rendement uit gehaald worden.
Investeren in kennis is in vele gevallen het
beste waar u voor kunt kiezen.

kennis is macht

U deelt in onze feestvreugde,
wij delen onze kennis!
Kennis is macht’: U kent deze uitdrukking , maar hoe past u die toe in de praktijk? U weet
dat het succes wordt bepaald door de mensen in de organisatie en de kennis, die ze inzetten in de praktijk. Het is voor de organisatie uitermate belangrijk om de medewerkers te
stimuleren en te motiveren om hun talenten toe te passen. Het juiste gereedschap om mee
aan de slag te gaan is daarom ook een absolute must. Tenslotte komt de uitspraak: goed
gereedschap is het halve werk’ niet zomaar ergens vandaan! Maar de juiste tools kunnen
slechts ingezet worden door mensen die weten hoe ze ermee om moeten gaan. Op die
manier worden de gereedschappen optimaal gebruikt voor de uitvoering van de dagelijkse
taken. Investeren in kennis is investeren in het welslagen van uw organisatie. Dat is het
onderscheidend vermogen ten opzichte van uw medespelers in de markt. Met die kennis

De bestandenafdeling

neemt het zelfvertrouwen van de mensen achter de organisatie toe, kan men beter preste-

Een kijkje achter de schermen

ren en worden er minder fouten gemaakt. Kortom men kan de klanten beter tot dienst zijn

van de bestandenafdeling...

en daarmee een hoger rendement behalen.

> Onze digitale boekenkast bevat 67 		

Laat dit aanbod niet voorbij gaan en zorg dat u zich op tijd inschrijft. De data van de cursussen vindt u op onze website. Schrijf uzelf of uw medewerkers in en maak het een vruchtbare
zomer. Gebruik rustige tijden om u volledig voor te bereiden op andere tijden.
Maak het onderscheid met uw concurrent en profiteer ervan dat u een Simar-klant bent.

gigabyte aan data. Dat staat gelijk
aan 350 boeken. Totale lengte van 		
boekenplank zou 40 meter zijn.
> Onze database bevat ruim 42.000
afbeeldingen van apparatuur
> De 40 sanitair- en sfeerverwarmings-

U deelt in onze feestvreugde, wij delen onze kennis!
Voor meer informatie kijk op de speciale website www.simar.nl/training.

bestanden die wij onderhouden be-		
vatten meer dan 1,3 miljoen artikelen
> Een gemiddeld keukenbestand bevat
3775 artikelen, 13 prijsgroepen,
535 fronten/kleuren en 43.512 prijzen
> Het grootste apparatuurbestand 		
bevat 3653 artikelen en het kleinste
apparatuurbestand slechts
16 artikelen
> Het grootste werkbladmerk bevat 		
maar liefst 144 bestanden
> We hebben inmiddels ruim 4700

nederland

belgië

kleuren van werkbladen opgenomen

Jarmuiden 67

Aphroditestraat 39-41
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1046 AE Amsterdam

5047 TW Tilburg
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verschillende teken- en administra-

tel: + 31 (0)20 480 82 82

tel: + 31 (0)20 480 82 82

tel: +32 (0)9 395 95 00

tieve bestanden, voor keukens,

fax: + 31 (0)20 480 82 84

fax: + 31 (0)20 480 82 84

fax: +32 (0)9 210 75 20

sanitair, sfeerverwarming en tegels; 		

info@simar.nl

info@simar.nl

info@simar-belgium.be

acht medewerkers zijn hier dagelijks 		

www.simar.nl

www.simar.nl

www.simar-belgium.be

mee bezig.

> Totaal maken we ongeveer 350

