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Nieuwe aanpak van Sortimo op de Waalse markt
01/06/2016 – Om zijn klanten in Wallonië nog beter te kunnen bedienen, nam Sortimo twee
belangrijke initiatieven. Eind 2015 was er de beslissing om te gaan samenwerken met
Cargo Lifting (Villers-le-Bouillet). Daarnaast werd vanaf mei 2016 het team versterkt met
Renaud Hardy, de nieuwe medewerker die de baan op gaat om Sortimo sterker op de
Waalse markt te verankeren.

Cargo Lifting, gespecialiseerd in de volledige carrosserieombouw (o.a. aluminium opzetbakken,
open laadbakken) van kleine tot middelgrote bedrijfsvoertuigen, biedt ook de
bestelwageninrichting van Sortimo aan. Cargo Lifting is een gekende speler op de Waalse markt
en zal een essentiële bijdrage leveren aan de verdere uitbouw van de service aan klanten in de
regio.
Met acht jaar ervaring in de sector is Renaud Hardy een aanwinst voor Sortimo. Hij heeft een
ingerichte bestelwagen ter beschikking, waarmee hij dagelijks vanuit zijn thuisbasis in Verviers,
klanten en prospecten bezoekt. Met een pc met 3D tekensoftware is hij optimaal uitgerust om ter
plaatse demonstraties te geven en offertes op maat te maken.
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Over Sortimo
40 jaar geleden startten de activiteiten van Sortimo in het Duitse Zusmarshausen, met de lancering van de
befaamde blauwe koffer. De koffer met de uitneembare kunststof inzetbakjes ligt aan de basis van een
uitgebreid productscala.
Vandaag is Sortimo uitgegroeid tot specialist in op maat gemaakte bedrijfswageninrichtingen. De
wereldwijde markt- en technologieleider biedt branchegerichte oplossingen voor intelligente mobiliteit voor
toepassing in service, het midden- en kleinbedrijf in tal van sectoren en in de industrie.
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In Duitsland telt Sortimo International 9 vestigingen en meer dan 30 partners. Met 12
dochterondernemingen is het bedrijf vertegenwoordigd op de Europese, Amerikaanse en Aziatische
markten.
De hoofdzetel van Sortimo Belux is gevestigd in Vilvoorde. Daarnaast zijn er nog vestigingen in
Tessenderlo en Sint-Eloois-Vijve.

