Persbericht

Houtvenne, 7 september 2018

Partnership Aebi Schmidt – Van Dyck Marcel Belgium NV
Op de beurs Demo Groen / Demo Clean, van 9 t.e.m. 11 september 2018 in het Park van Laken, stelt
Van Dyck Marcel Belgium NV haar partnership voor met Aebi Schmidt.
Van Dyck Marcel Belgium NV is een toonaangevend importeur en verdeler in de Belgische markt van
machines voor tuin en park, land- en bosbouw en voor wegenonderhoud. Kwaliteitsvolle machines
voor de aanleg en het onderhoud van groene en grijze zones, dat is wat wij aanbieden.
Met meer dan 30 jaar service ervaring, blijkt onze firma dan ook de geschikte partner om als verdeler
en servicepunt de Belgische markt te bewerken met de Aebi Schmidt veegmachines (uitgezonderd
veegtechnieken voor luchthavens).
Wij zijn er ons ten volle van bewust dat de aankoop van een veegmachine een belangrijke investering
is. Het salesteam bij Van Dyck Marcel Belgium NV zet dan ook zijn knowhow in om de klant te
adviseren en begeleiden bij het keuzeproces, om tot de meest rendabele en efficiënte oplossing te
komen. Even belangrijk achten wij de after sales service, alleen zo kunnen duurzame klantenrelaties
ontstaan. Alle afdelingen binnen ons bedrijf zijn trouwens doordrongen van die klantgerichte aanpak.
Door de gelijkaardige bedrijfsfilosofie van Aebi Schmidt en door onze resolute keuze voor kwaliteit,
kwamen we uit bij de “Swingo” en “Cleango” veegmachines van Aebi Schmidt, waarmee we ons
gamma voor steden en gemeenten, dienstverleners en wegaannemers, verder uitbreiden.
Binnen het Aebi Schmidt gamma vonden wij ook een waardevolle toevoeging aan ons aanbod van
transportvoertuigen en tractoren, met de “Aebi MT” multifunctionele transporter en de
“Aebi Terratrac” laagzwaartepunt tractor.
Wij verschaffen graag meer uitleg over deze samenwerking en over de machines in kwestie, via
ondervermelde contactpersoon, of uiteraard tijdens de beurs Demo Groen / Demo Clean, op onze
stand nr. 52!

Contact:
VAN DYCK MARCEL BELGIUM NV
Dhr. Rocky Botticelli – Sales & Marketing Manager
Mail: rockyb@vandyck.be
Tel.: +32 473 25 31 23
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