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Geschreven door: Jacco van Delden

OC Waterloo maakt al 45 jaar lang ambachtelijk vakwerk voor klanten verspreid over

een groot deel van de wereld. Daar is Afrika nu bijgekomen!

Samen met onze nieuwe distributeur uit Nairobi presenteert OC Waterloo zich tijdens de BIG5

East Afrika. Onlangs is de samenwerkingsovereenkomst ondertekend en is de eerste container

met producten verscheept. In Kenia vinden momenteel grote investeringen plaats, met name in

de infrastructuur en OC Waterloo is inmiddels voorgeschreven bij een aantal grote

bouwprojecten. Hoewel er nog veel uitdagingen te overwinnen zijn op het gebied van veiligheid,

corruptie en productiviteit is er genoeg vertrouwen om de komende jaren structureel te

investeren in deze nieuwe markt in een prachtig land.

Positief verrast

Paul Lustig (export manager) en Jacco van Delden (directeur) van OC Waterloo zijn positief

verrast over de grote belangstelling tijdens de BIG5 beurs waar ze als stand bemanning staan.

“We ontmoeten naast mensen uit Kenia ook zeer interessante partijen uit heel Afrika, het

Midden Oosten en andere werelddelen.” aldus van Delden. “Dat niet alleen” vult Paul Lustig aan,

“we krijgen ook al zeer concrete offerte aanvragen. De markt hier heeft echt behoefte aan
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kwalitatief hoogwaardige producten, dat is mij wel duidelijk geworden de afgelopen dagen”.

Bekijk hier de video voor een kleine impressie van "The

Big 5 Construct East Africa". 

Fors investeren

OC Waterloo gaat, samen met haar lokale partner,

Refrigeration Centre fors investeren in voorraad en

marketing. Er zijn speciale brochures gemaakt, de

website is aangepast en de partner kan inmiddels

inloggen in het OC Waterloo offertesysteem zodat zij

zelf 24/7 aanbiedingen kunnen maken voor klanten.

Refrigeration Centre is al meer dan 40 jaar actief in Oost

Afrika en kijkt uit naar deze intensieve samenwerking

met OC Waterloo uit. “Dit is voor ons een grote impuls

om meer HVAC producten aan te bieden naast het

kanaalwerk waar wij groot in zijn. OC Waterloo is een

betrouwbare partner met een goede reputatie. Wij zijn

dan ook blij dat we deze overeenkomst met hen zijn

aangegaan. Op niet al te lange termijn hopen wij ook luchtbehandelingskasten van OC Verhulst

te gaan aanbieden, maar eerst willen wij ons focussen op het productenaanbod van OC

Waterloo”, aldus Shadab Alam, namens Refrigeration Centre.

Hemingways Nairobi

Het zeer luxe Hemingways hotel in Nairobi heeft al voor

OC Waterloo producten gekozen. Op de slaapkamers en

in vergaderzalen is voor de roosters uit Nederland

gekozen. Als het aan van Delden en Lustig ligt is dit

slechts het begin van een hele lange referentielijst. Paul

Lustig: “Met name door een toenemende vraag naar

fancoil-units voor hotels in binnen en buitenland zullen

wij vanaf 1 januari een complete lijn nieuwe producten

gaan toevoegen aan ons assortiment. Het is mijn verwachting dat deze heel positief ontvangen

gaat worden en zal helpen om bijvoorbeeld hier in Afrika sneller ons aanbod te introduceren.”

https://www.youtube.com/watch?v=OkQFgEkrlno
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