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INTRODUCTIE
Beekman is dé expert op het gebied van onderdelen en accessoires voor
alles in en om het huis. We zijn door de jaren heen uitgegroeid tot service
partner, met een veel grotere meerwaarde dan de traditionele groothandel.
Vanuit ons moderne distributiecentrum in Apeldoorn voorzien wij onze
klanten dagelijks van nieuwe voorraden. Voor alle apparatuur waar een
stekker aan zit, ongeacht het merk, hebben wij de losse onderdelen en
accessoires in ons assortiment.
Door onze one-stop-shop formule kunnen klanten voor het complete
pakket bij ons terecht. Het voordeel voor onze klanten is dat zij maar met
één bestelsysteem te maken hebben, één verzamelfactuur ontvangen en
maar één vervoerder aan de deur krijgen. We zetten ons graag in om onze
meerwaarde voor u te bewijzen. Dit doen we door snelle leveringen, mee
denken over oplossingen en het (digitaal) toegankelijk maken van informatie.
Met deze brochure willen wij u kennis laten maken met het Easyfiks concept.
Graag nodigen wij u uit om verder in gesprek met ons te gaan over de moge
lijkheden van het concept.
Met vriendelijke groet,
Jos Beekman
Algemeen directeur Beekman B.V.
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Concept kenmerken
	Basisconcept dat uit te breiden is
met extra schappenplannen.
	De Easyfiks shop-in-shop wordt
op maat voor u ontworpen.
	Twee varianten: Easyfiks-corner
en/of servicewand achter een balie,
waarbij we productgroepen gericht
op impulsaankopen en verbruiks
goederen compact presenteren.

	Minimaal 6 meter aan schappen vereist.
	Een gemiddelde Easyfiks corner beslaat
zo’n 40m².
	Indien gewenst denken onze winkel
inrichters graag mee met een passend
en energiezuinig verlichtingsplan en de
uitvoering daarvan.
	De doordachte presentatie zorgt voor
optimaal rendement per vierkante meter.
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De markt voor accessoires en bijverkoop staat weer volop in de belangstelling. Met het
Easyfiks concept worden die kansen maximaal benut. Easyfiks is het accessoireconcept
voor de elektrovakhandel. Door de zichtbaarheid van de accessoires en verbruiksartikelen
neemt de verkoop toe en de traffic naar de winkel stijgt. Het is een verlengstuk van uw
dienstverlening die een enorme vlucht in omzet maakt. De omloopsnelheid van accessoires
ligt vele malen hoger dan bijvoorbeeld apparaten en levert meer op. Het Easyfiks concept
bestaat uit verbruiksartikelen en accessoires voor huishoudelijke apparaten van A-merken
en de eigen Easyfiks-lijn. Binnen het concept kunt u als ondernemer kiezen uit producten
voor de keuken, huishouden, multimedia, cartridges, elektra en verzorging.
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SERVICE &
MEERWAARDE
We doen bijna alles in huis en dat maakt
ons uniek. Dealers ondersteunen wij op alle
gebieden; van marketingacties, schaponder
houd door onze visual merchandisers tot
gebruiksvriendelijke IT-oplossingen. Door u
als ondernemer te ontzorgen, kunt u zich nog
meer focussen op uw business. Snelle leve
ring, de beste productpresentaties en minder
administratie, daar zorgen wij voor. Wij bieden
onder andere een koppeling met het verkoop
marketing systeem VMSII, unieke labels, volop
productinformatie, automatische schap up
dates en mobiel scannen.

	120+ A-merken
	Snelle levering & nachttransport
	Scannen en bestellen met smartphone of tablet
	24/7 online bestellen, toegang tot data en
technische tekeningen
	Dropshipment service
	BIS Pro software: alle merken en apparaten
geïntegreerd in één omgeving
	Alle onderdelen en accessoires van alle merken
	Dagelijks support en advies
	Vlekkeloze integratie in uw winkel
	Schaponderhoud door onze visual merchandisers
	Optimaal rendement
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NACHTTRANSPORT
‘s Ochtends geen tijd verliezen door te wachten? Maximale flexibiliteit in uw
dagplanning omdat u weet waar u op kunt rekenen? Tot 18.00 uur bestellen
en zeker weten dat u de bestelling de volgende ochtend al binnen heeft? Onze
dienstverlening op het gebied van nachtdistributie biedt u ongekende voordelen.
Terwijl uw servicemonteurs genieten van een goede nachtrust, gaat onze partner
nox NightTimeExpress voor u op pad. De goederen die uw mensen de volgende
dag nodig hebben, leveren zij ’s nachts af; rechtstreeks in uw auto’s, een box of
op een andere locatie die u aangeeft. Van zo’n locatie beheert nox NightTime
Express een sleutel. Zo kunnen uw mensen ’s morgens zonder vertraging naar
uw klanten vertrekken, met alle onderdelen die zij nodig hebben. Wat veel tijdwinst
oplevert. Uw planning verloopt strak en zonder oponthoud. De retourgoederen
die u of uw monteurs klaarzetten, neemt nox mee. Voor iedereen die baat heeft
bij snelle doorlooptijden, exact inplannen, een soepel retourproces en een lever
betrouwbaarheid van maar liefst 99% is nachttransport de perfecte oplossing.

De voordelen in het kort:
	Uw goederen gegarandeerd voor
07.00 uur ‘s ochtends geleverd
	Maakt exact inplannen mogelijk
	Leverbetrouwbaarheid van 99%
	Bevoorrading waar u wilt
	Snelle doorlooptijden

	Soepel retourproces
	Hogere en onderscheidende
service naar uw klant
	Tijd en geld besparen
	Levering middels stille busjes

Twijfelt u over een geschikte plek voor
aflevering in de nacht? Wij denken graag
met u mee vanuit onze ervaringen met
vele andere klanten.
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De voordelen van dropshipments
	Beekman B.V. levert direct aan uw eindklant.
	Wij verzenden discreet, zonder verwijzingen naar ons
op de verpakking; uw klanten ontvangen pakketjes
waarop niet te zien is dat deze van ons afkomstig
zijn. De eindgebruiker zal dus denken dat u het hebt
verpakt.
	Uw kenmerk kan op het etiket van het pakket en de
pakbon vermeld worden.
	Sterk logistiek systeem: voor 18.00 uur besteld, dezelfde
dag verzonden naar uw klanten.
	Altijd inzicht in de actuele voorraad bij Beekman B.V.

	Beekman B.V. biedt u de benodigde productinformatie.
Wij bieden zeer goede foto’s (vele producten al in 360
graden foto) en heldere productomschrijvingen.
	Gemakkelijk track & trace informatie van uw
dropshipment zending bijhouden.
	Uw dropshipment order gemakkelijk aanmelden via
Beekman.nl. Heeft u uw eigen systeem en wilt u het
niet opnieuw invoeren? Wij kunnen uw Excel of Asci
bestand automatisch verwerken.
	Geïntegreerde adrescheck zodat altijd wordt
geverifieerd of het adres van de eindgebruiker bestaat
(ook voor het buitenland).

De mogelijkheid tot dropshipping is ontwikkeld
zodat u nog meer service en zekerheid kunt
bieden aan uw directe klanten.
Een situatieschets in de winkel:
Uw klant zoekt een artikel/onderdeel en u heeft
het niet op voorraad in de winkel. U kunt dan
beloven: ik ga het juiste artikel voor u bestellen
en zorg dat het morgen bij u wordt thuisbezorgd.
Het pakket dat uw klant de volgende dag
ontvangt is voorzien van uw naam.
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Onze dropshipment service houdt in dat u de
producten verkoopt via Beekman B.V., waardoor
u een hoop tijd bespaart. U biedt de producten
aan op uw website of persoonlijk aan uw klant.
Beekman B.V. levert daarna de producten direct
aan uw klanten. Een uitkomst voor uw winkel!
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Vanuit een sociaal oogpunt heeft Beekman
een sociale werkplaats opgezet in 2004. Via
‘Stichting De Passerel’ krijgen mensen met
een verstandelijke beperking de mogelijkheid
om bij Beekman diverse werkzaamheden uit
te oefenen. Op deze manier leveren ze een
bijdrage aan de behoeften van Beekman en
haar klanten. Hier worden producten van de
Easyfiks lijn in de verpakkingen gedaan en
klaargemaakt voor verkoop. Een taak is bij
voorbeeld het inpakken van stofzuigerzakken.
In Easyfiks verpakkingen vindt men een klein
kaartje terug met hoe de verpakking tot stand
is gekomen dankzij deze medewerkers. De
medewerkers van ‘De Passerel’ horen bij ons
familiebedrijf en wij waarderen hen als collega’s.
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KLAAR VOOR
DE TOEKOMST
In de afgelopen jaren zijn wij enorm gegroeid.
Om het groeiende assortiment en de kwali
teit te kunnen handhaven is uitbreiding nood
zakelijk gebleken. Het nieuwe logistieke pand,
aansluitend aan het huidige pand aan de
Weegschaalstraat, zorgt voor 3.600 m² extra
magazijnruimte. Daarnaast bevat het nieuwe
pand een prachtig geautomatiseerd
AutoStore orderpick- en bijbehorend intern
transportsysteem. Dit maakt een latere
sluitingstijd van orders mogelijk en toch
verzending op dezelfde dag. Ook is hiermee
onze opslag verdrievoudigd. Met het Auto
store-systeem hebben we de mogelijkheid
om nóg verder te groeien, onze processen te
verbeteren en daardoor onze service naar
klanten verder te optimaliseren. Het systeem
biedt een hoge bedrijfszekerheid en een lage
storingsgevoeligheid, is stofvrij en gebruiks
vriendelijk en biedt onze werknemers
bovenal een prettige werkomgeving.
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Harwin Kout – EP: Gieten
“Als je wat wilt verdienen, dan kun je dat het beste met accessoires en onderdelen doen.
We zijn begonnen met twee meter en hebben nu 18 meter staan. Zodra klanten er bekend
mee raken, dan gaat het lopen. Momenteel is het 20% van onze omzet, en dat in een dorp.
Zet je het groots neer, dan geef je meer beleving. Ik verkoop artikelen waarvan ik het nooit
verwacht had, bijvoorbeeld stoppen voor de meterkast. Ook zijn we in de regio bekend
met knoopcellen. Het werkt voor ons tweeledig: het geeft meer traffic en meer contacten.
Daarnaast nemen we het mee als we bij de klant zijn: dan geven we proactief advies of we
lossen problemen aan apparaten op. En we zijn heel tevreden over Beekman. Als andere
bedrijven 70% zouden doen hoe zij het doen, dan gaat het goed bij die bedrijven.”
(bron: Vakblad MIX 5 – 2018)
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De EP: organisatie en Beekman B.V. werken nauw samen bij de realisatie van Easyfiks
shop-in-shops in de praktijk. In de afgelopen jaren zijn diverse prachtige accessoire corners
gerealiseerd. Onder andere bij de winkels van EP: Beerepoot en EP: Tummers. Ook bij de
vernieuwing van de EP: formule en huisstijl blijven we doorontwikkelen, zodat het Easyfiks
concept ook in vernieuwde winkels naadloos aansluit. Zowel in uitstraling als op admini
stratief gebied werkt de integratie prettig. Het concept is zodanig vormgegeven dat het
qua look & feel perfect past binnen de huisstijl van de EP: formule. Ook is er een integratie
met het kassasysteem om alles aan de achterzijde zo gemakkelijk mogelijk te maken voor
u als ondernemer.
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Martin Holleboom - Expert Twello
“Het sterke logistieke systeem van Beekman is een groot
voordeel. En de bestelde producten worden altijd in de nacht al
geleverd. De samenwerking met Beekman verloopt goed. Het is
een veelbelovende en innovatieve partner die toekomstgericht
handelt.”
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De Expert-organisatie en Beekman B.V. werken nauw samen bij
de realisatie van Easyfiks shop-in-shops in de praktijk. Door in de
conceptfase al mee te denken in oplossingen en materiaalgebruik
ontstaat synergie in het proces en een schitterend eindresultaat.
Mede doordat Beekman B.V. nauw contact heeft met uw toeleveran
cier. Op deze wijze zijn in de afgelopen jaren reeds diverse prachtige
accessoire corners gerealiseerd. Denk hierbij onder andere aan
Expert Wieringerwerf, Expert Zeewolde, Expert Drachten, Expert
Wezep en Expert Vroomshoop. Zowel in uitstraling als op admini
stratief gebied werkt de integratie prettig. Het concept is zodanig
vormgegeven dat het qua look & feel perfect past binnen de huis
stijl van de Expert formule. Ook is er een integratie met het kassa
systeem om alles aan de achterzijde zo gemakkelijk mogelijk te
maken voor u als ondernemer.
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Linda van Leeuwen – Euronics Wim van Leeuwen
“Onze Easyfiks servicewand werkte meteen heel goed vanaf
dag één. Bepaalde accessoires die we eerst sporadisch
verkochten, verkopen we nu regelmatig. De artikelen staan mooi
gepresenteerd, het geheel is strak afgewerkt en de verlichting
zorgt voor de finishing touch. Wij merken: zien is echt kopen. De
verkoop op dit gebied is aanzienlijk gestegen. We hadden dit jaren
eerder moeten doen, het is een aanwinst voor de winkel!”
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Met het plaatsen van een Easyfiks corner binnen uw United Retail
formule, creëert u een tastbare servicepropositie en verhoogt u
de accessoire omzet. Zo krijgen de accessoires een herkenbare
plek in de winkel, is er een algemeen service-aanspreekpunt en
communiceert u het onderscheidend vermogen van de formule.
Direct bij binnenkomst in de winkel is het voor de consument
duidelijk waar hij terecht kan met al zijn vragen op het gebied
van advies, installatie en reparatie. Het assortiment wordt in
samenwerking met de franchisenemer samengesteld, waarbij er
een aantal criteria worden gehanteerd, waaronder winkelfunctie,
directe concurrentie, historie en United Retail formule.
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Voorbeelden van zelfstandige ondernemers
die het Easyfiks concept naadloos hebben
geïntegreerd in hun winkels zijn Obbink met
meerdere filialen in Oost-Nederland, Verhagen
in Bladel, Copy-center VCO in Opmeer en RTV
Stegeman in Apeldoorn.
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De Easyfiks shop-in-shop wordt op maat voor
u ontworpen. Het basisconcept is uit te breiden
met de schappen die voor u het meeste op
leveren. Zo zorgen we gezamenlijk voor een
overzichtelijke en herkenbare presentatie van
onderdelen en accessoires voor een brede doel
groep consumenten, optimaal geïntegreerd in
uw winkelruimte.

United Retail

Bent u geen onderdeel van een
organisatie? Ook dan past het
Easyfiks concept bij u.
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Weegschaalstraat 15, 7324 BE Apeldoorn
verkoop@beekman.nl  055 538 11 00
 www.beekman.nl




Benader gerust een van onze vertegenwoordigers
via: www.beekman.nl/onze-mensen
 www.easyfiks.nl
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Easyfiks is onderdeel van Beekman B.V.

