Account Manager Martin Kleinjan

Uw vaste Eaton contactpersoon
voor de regio Gelderland

Ik kom graag
bij u langs!

Eaton biedt elektrotechnisch specialisten
zoals u een compleet pakket producten voor
woningbouw, winkels en kleine kantoren.
Snel een afspraak?
Bel me direct: 06 – 51 56 29 32

“Door mijn jarenlange ervaring in
de elektrotechniek in Noord en
Midden Nederland weet ik hoe
belangrijk snel schakelen is voor
installateurs. Dankzij het rechtstreekse
contact en de korte lijnen binnen
Eaton, maak ik waar wat ik beloof.”

Ik kom graag bij u langs

Advies op maat

Renovatie en nieuwbouw

Nieuw Systeem 55

“Om goed samen te kunnen
werken, moet je elkaar kennen.
Daarom kom ik binnenkort
graag geheel vrijblijvend bij
u langs om kennis met u te
maken en u te vertellen wat
ik en Eaton voor u kunnen
betekenen. Ik ben benieuwd
waar uw uitdagingen liggen,
waar u kansen ziet en waar
u van Eaton als leverancier
van kwaliteitsproducten
ondersteuning verwacht en
kan gebruiken.”

“Vanzelfsprekend wil ik u
bijpraten over de voordelen
van ons productenpakket en
de technische ondersteuning
die we u kunnen bieden bij
projecten. Samen bekijken
hoe we een project zodanig
kunnen invullen en aanbieden
dat we de klus binnenhalen.
Met voor beide een gezonde
marge en voor de klant de best
mogelijke oplossing, daar ligt
mijn uitdaging. En hopelijk ook
die van u.”

“Ons productenpakket voor
renovatie en nieuwbouw
is opgebouwd uit de beste
producten van het voormalige
Holec, Moeller en Power
Quality. Stuk voor stuk
A-merken met topkwaliteit.
Dit in combinatie met de
innovatiekracht van Eaton
maakt het zo interessant.”

“De Systeem 55 groepenkast
bevat de nieuwste slimmigheden en is een oer Hollands
product. Eaton weet als geen
ander de wensen van de
Nederlandse installateur in te
vullen.”

Maak gebruik van de kennis
en oplossingen van Eaton
Groepenkasten

Huisautomatisering

Photovoltaik (PV)

UPS systemen

Een vrijblijvende afspraak.
“Ik kom binnenkort graag bij u langs. Als u zorgt voor de koffie, neem ik
wat lekkers mee. Voor een afspraak kunt u rechtstreeks contact met mij
opnemen. Bel of mail mij gerust.”
Rechtstreeks mobiel nr.: 06 – 51 56 29 32

U kunt ook de QR-code scannen met een smart Phone,
dan heeft u al mijn contactgegevens in 1 keer opgeslagen
in uw Contacten en kunt u mij
meteen een bericht sturen.

E-mail: MartinKleinjan@Eaton.com
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