
AB Safety
Acurity
Advotex
Allibert Hovac
Arymex
Aquaplan
Astigarraga
Atmos
AVR-Tools
AVZ
Bayer CropScience
Babylon
Beelden De Witte
Best Trading Belgium
Bevil
Brabantia
Bruynzeel
C & K 
Calodar
Carea
Cartri
Castillo Valere
Cie Europe
Ciret (Color Expert)
Claes Brievenbussen
Coleman
Compo Benelux
Comptoir de Picardie
Comptoir du Bati-
ment
Conmetall
Copaco
Dachser
Decayeux
Delta Park
Depypere
Distri-Bike
Distri-Log
Distrisales
Easyrack
ED. Gille
Edialux
Eglo
Ets.Vuylsteke
Eurogarden
Eurotec
Eurotip
Fabel
Felix Wood
Feminck
Finesse Deco Partners
Fixafl ex
Forever Products
Formula Cycling
Franz Joseph Schütte
Galico
Garden Trade Int.
GEB
Green 7
Grohe
Grosfi llex 
Group Riem
Guitel
Haribo
HBF
H.D.M
H. Cillekens & Zoon
Hobbytex
Holland Cleany 
Agenc.
Hombel

Husqvarna - Gardena
I.B.E
Inperno
International Sales
J and Co
Jéwé
Jodima
Kachel Planet
La Forestière du Nord
Lambert Chemicals
Load Lok
Ledent Touw
Luxform Global
Mabrilux
Mallentjer
Malmar Handel
Martens DHZ
Metafranc
Monnet-Sève
Motip Dupli
Newgarden Spain
Novatech Internati-
onal
Noviplast
MW Kasten
Palatrade
Pardaen
pgb Europe
PGZ Retail Concept
Pickup International
Plastinox
Polet Quality Tools
Rectavit
Recticel Insulation
Reisser Schrauben-
technik
Renson Ventilation
Rox
Roy Products
Sanimar
SB Benelux
Scala Plastics
Scotts
SDP 
SEDPA France
Simpson Strong-Tie
Soudal
SPAX International
Sunware
Toptools
Toupret Benelux
Tristor Belgium
Umarex
Unibal
V.A.S.P
Van Marcke
Van Vugt
Verhaert & Co
Victorinox
Visibly
Vosschemie Benelux
VR Natuursteen
Wanzl
WD40
West Deco
Willy Lamot
Wirquin
Wolfcraft
WoodVision
Xenex
Yantec
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ficaten en richtlijnen, zoals de Europese 

verlichtingsnormen? In onze logistieke 

flow zit ook een eigen verpakkingsafde-

ling ingebed. Schakelmateriaal van Niko 

bijvoorbeeld, verpakken wij in blister. We 

krijgen hier ook kabel binnen op grote 

rollen van meerdere kilometers, die we 

zelf op kleine haspels van 5 tot 20 meter 

brengen.” 

Ook in logistiek heeft de klant de keuze: 

wil hij levering op het winkelpunt of kiest 

hij voor cross docking? “Onze logistieke 

flexibiliteit en alle bijkomende nieuwe 

services die we ontwikkelen zullen ook 

in de toekomst een belangrijke troef blij-

ven”, zegt Dirk Baum.

Marketing en POS-materiaal
Eltra biedt voorts aanzienlijke marke-

tingondersteuning aan haar klanten. “Wij 

staan in voor het volledige category ma-

nagement van onze merken, en werken 

ook intern 3D schappenplannen uit met 

gespecialiseerde software”, verduidelijkt 

Van Eetveldt. “Vooraf wordt bekeken 

welke producten we gaan uitfaseren, en 

waar er nog gaten zitten in het aanbod. 

Eltra doet regelmatig marktstudies en 

concurrentie-analyses, en gaat toonaan-

gevende retailers bekijken in binnen- en 

buitenland. En we leveren ook alle mo-

gelijke POS-materiaal, sinds kort zelfs 

mobile apps. Onze eerste is de Prolight 

lampzoeker app die de gebruiker bijstaat 

bij het vinden van de juiste lamp voor zijn 

of haar specifieke noden. En we zien hier 

nog veel mogelijkheden om retailklanten 

wegwijs te maken in onze vaak uitgebrei-

de en complexe assortimenten. Onze 

store displays zijn eveneens heel belang-

rijk, ze zorgen immers voor een enorme 

dynamiek op de winkelvloer.”

Grotere transparantie?
Een hele waslijst aan services dus. “Maar 

niet alles is voor elke klant van belang, 

natuurlijk”, zegt Baum. “Vergelijk het met 

een menu waaruit hij kan kiezen. En wat 

we vandaag willen doen, is de hele va-

lue chain gedetailleerd in kaart brengen. 

Van sourcing over marketing tot logis-

tiek en sales. Zo krijgen we meer inzicht 

in de Total Cost of Ownership van onze 

assortimenten, wat tot waardevolle in-

zichten leidt die we dan kunnen delen 

met onze klanten. We hebben bovendien 

ook een Customer Relation Manage-

ment (CRM)-systeem ingevoerd, zodat 

de commerciële ploeg tal van informatie 

beter kan capteren.”

Nieuwe producten?
“Naast alle bestaande en nieuw ontwik-

kelde services moet ons bedrijf het uiter-

aard hebben van zijn assortiment”, zegt 

Van Eetveldt. “Ook collectiematig zitten 

we niet stil, zo lanceren we binnenkort 

een Home Comfort-assortiment, waar-

binnen de consument tal van producten 

vindt die het leven gemakkelijker maken 

én die helpen energie te besparen. En 

met ons nieuw draadloos alarmsysteem 

van het merk Etiger, dat absoluut ‘best 

in class’ is op vlak van functionaliteit en 

gebruiksgemak, heeft op enkele maan-

den tijd al zeer mooie resultaten kunnen 

realiseren. Ook op de lampen en verlich-

tingscategorie blijven we flink inzetten, 

we gaan het nieuwe verlichtingsseizoen 

in met een flink uitgebreide collectie bin-

nen- en buitenverlichting, opgebouwd 

uit een mix van zogenaamde ‘evergreen’ 

modellen en een aantal zeer actuele arti-

kels zoals onze zeer competitief geprijs-

de LED-plafonnières.” Baum vult aan: 

“Tenslotte breiden we onze zeer succes-

volle reeks LED-stralers verder uit met 

een aantal nieuwe en nog krachtigere 

modellen.”

Familiebedrijf en -cultuur?
Eltra is van oudsher een bedrijf waar een 

familiale sfeer heerst, en ondanks het 

multinationale karakter is ook moederbe-

drijf Sonepar nog in handen van de stich-

tersfamilies Coisne en Lambert die er-

mee begonnen in 1969. “En dat willen ze 

absoluut zo houden”, beklemtoont Dirk 

Baum. “Van een beursgang is geen spra-

ke.” Wat de groei niet hoeft tegen te hou-

den. “Met een historisch groeicijfer van 

10% per jaar wil Sonepar ook de komen-

de jaren nog sterk uitbreiden.” Een effi-

ciënte familiestructuur die zich ook moet 

vertalen naar efficiëntie op de werkvloer, 

aldus Baum. “Operational excellence is 

ons strategisch doel. Dat kan je verta-

len in processen en procedures maar wij 

verkiezen het zeker ook te verankeren in 

onze eigen bedrijfscultuur via het motto: 

Doe Het. Doe het correct & op tijd. Doe 

het samen en doe het met plezier! Daar-

om ook zijn we een project gestart waar-

bij werknemers van alle afdelingen actief 

zijn betrokken, één van de doelen van dit 

project is werknemers aanmoedigen om 

elkaar onderling te gaan bijsturen. Niet 

alles hoeft top-down te gebeuren. Con-

structieve feedback, daar wordt iedereen 

beter van!”
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