Orange Belgium en CC@PS bundelen hun krachten.
Zo geniet u van een nóg sterkere service!
Beste,
Sinds 1 augustus 2019 slaan Orange Belgium en CC@PS de handen in elkaar.
Orange Belgium is een van de meest toonaangevende telecommunicatieoperatoren op de Belgische markt.
Het biedt voor bedrijven innovatieve oplossingen op het vlak van connectiviteit, beveiliging, performantie en teamwerk.
CC@PS is een dienstverlenend bedrijf met expertise in printing-, presentatie- en IT-oplossingen en dit voor particulieren,
zelfstandigen, kmo’s en overheidsinstanties.
Voortaan treden Orange Belgium en CC@PS samen naar buiten met een uitgebreid B2B-aanbod. Samen vormen we
een ijzersterke combinatie met superkrachtige oplossingen en diensten voor connectiviteit én ICT.
“Door onze diensten en expertise te bundelen, kunnen we onze B2B-klanten nu nog beter helpen.”
Werner De Laet, Chief Enterprise Oﬃcer Orange Belgium
Wat er voor u als B2B-klant verandert? Niets en tegelijkertijd heel veel. Zo blijven uw contactpersonen en onze bedrijfsgegevens zoals het btw-nummer momenteel onveranderd. Maar waar u vandaag proﬁteert van de continuïteit van onze
service, geniet u morgen dankzij het uitgebreide B2B-aanbod van het beste wat de wereld van IT en telecommunicatie
te bieden heeft.
“Dankzij de samenwerking met Orange kunnen we het aanbod en dienstverlening naar onze klanten
aanzienlijk verbeteren.”
Kurt Gevaert, Managing Director CC@PS
De positie van Orange Belgium als uitdager op de zakelijke markt past perfect bij de ondernemersgeest van CC@PS.
Onze beide bedrijven zijn ervan overtuigd dat onze vereende krachten ook voor u een sterk voordeel zullen betekenen!
Heeft u alvast vragen of wenst u bijkomende informatie? Binnenkort neemt een Orange-accountmanager contact met u op
om kennis te maken met het uitgebreide B2B-aanbod.
Met vriendelijke groeten,
Orange Belgium
Werner De Laet

CC@PS
Kurt Gevaert
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