
   
 

 

 

 
 

 

 

 

SPRINTIS viert een jubileum 

 

Wauw! 5 jaar SPRINTIS BeNeLux (gevestigd in Nederland).    
 

In 2016 ging de wereldwijd actieve, gespecialiseerde groothandel online met zijn eerste internationale webshop in het 

Nederlands en opende tegelijkertijd een filiaal in de buurt van Amsterdam. Als gevolg van de positieve zakelijke- en 

marktontwikkeling werd het BeNeLux-verkoopteam vorig jaar uitgebreid. Intussen heeft de expanderende online 

groothandel filialen en landenwebshops in heel Europa en breidt het zijn internationale verkoopteam voortdurend uit 

 

In 2016 begon de online groothandel SPRINTIS, die toen al in de hele branche bekend was onder duitse drukkers, met 

het opbouwen van internationale expertise. Tegelijkertijd werden een Nederlandstalige en een Engelstalige webshop 

gelanceerd en werd het eerste buitenlandse filiaal geopend in Wormerveer (bij Amsterdam, Nederland). Sinds vijf jaar 

worden de nederlandse, belgische en luxemburgse markt goed bediend door het BeNeLux verkoopteam. Onder leiding 

van Paul Spitzen, Area Sales Manager, werken de verkoopmedewerkers Frencis Hoogmoed en Simone de Jong als 

competente contactpersonen in het SPRINTIS verkoopkantoor BeNeLux. 

 

 "De verkoopcijfers in BeNeLux spreken voor zich. In de afgelopen vijf jaar heeft SPRINTIS zich gevestigd als een 

belangrijke speler op de nederlandse markt. Wij zijn verheugd over dit succes, waarvoor ons toegewijde verkoopteam 

grotendeels verantwoordelijk is," verklaart Christian Schenk, Managing Director van SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG 

en vervolgt: "De collega's in Nederland beschikken samen over ongeveer 90 jaar branchegerichte verkoopervaring in 

het veld en op kantoor en zeer goede klantencontacten. Deze onovertroffen knowhow in combinatie met een grote 

flexibiliteit en veel plezier in het werk is wat hen zo succesvol maakt." 

 

Het team onder leiding van Paul Spitzen bedient momenteel veel klanten en zal al in de eerste helft van 2021 het 

totale aantal klanten van 2020 met 5% overschrijden. Het totale aantal binnenkomende orders ontwikkelt zich in 

dezelfde positieve zin. Beide indicatoren zijn in de afgelopen vier jaar verdrievoudigd en de opwaartse trend zet zich 

voort. Elke dag komen er minstens 10 nieuwe klanten bij via online bestellingen. Veel klanten vinden hun weg naar 

SPRINTIS ook via beurzen en evenementen. De gespecialiseerde groothandel is een vaste exposant op de Sign & Print 

Expo in Gorinchem, of op de jaarlijkse branchebijeenkomst VAKDAG PRINT & SIGN in Nieuwegein, waar het met een 

opvallende stand de aandacht van de bezoekers trekt. Vooral op het gebied van drukwerkafwerking is SPRINTIS voor 

veel producten de grootste leverancier in Europa en biedt haar klanten een verscheidenheid aan producten die op deze 

manier niet op de markt te vinden zijn. De eigen productcatalogi en stalenmappen worden in de industrie gebruikt als 

naslagwerk voor probleemoplossingen, maar ook ter inspiratie en als bron van ideeën. 

  

Paul Spitzen herinnert zich zijn begin bij SPRINTIS nog goed: "De eerste jaren waren spannend. Wij moesten de klanten 

overtuigen van de mogelijkheden van een bedrijf dat hen op dat ogenblik totaal onbekend was. Om het merk 

„SPRINTIS“ op de nederlandse markt op te bouwen, heeft het mij erg geholpen dat ik in de grafische industrie al bekend 

was als leverancier van materialen en machines. Uiteindelijk worden de klanten overtuigd door het aantrekkelijke 

productassortiment, de snelle levertijden, het zeer goede prijsniveau, zelfs in internationale vergelijking, en de 

uitstekende service. Zo produceren wij voor onze klanten producten die niet gemakkelijk op de markt te vinden zijn en 

het aandeel van deze op maat gemaakte producten blijft toenemen. Over het geheel genomen kunnen we met trots 

zeggen dat we meestal beter zijn dan onze concurrenten op de markt." Op de vraag hoe het jubileum van het bedrijf 

gevierd zal worden, lacht Spitzen: "We willen nog niet veel verklappen, maar als u langskomt in onze onlineshop 

www.sprintis.nl, kunt u in september heel speciale jubileumaanbiedingen verwachten." 

 

SPRINTIS zit op een permanente groeikoers en is nu in heel Europa gevestigd. Naast de bestaande onlineshops 

www.sprintis.de (Duitsland), www.sprintis.nl (Nederland), www.sprintis.ch (Zwitserland) en de Engelstalige shop 

www.sprintis.eu, heeft het bedrijf in een goed jaar tijd nog drie onlineshops gelanceerd: www.sprintis.fr (Frankrijk), 

www.sprintis.es (Spanje) en onlangs www.sprintis.it (Italië). 

 

Klantenservice is een topprioriteit bij SPRINTIS. Het uitgebreide productassortiment van SPRINTIS wordt in alle 

landenwebshops gepresenteerd in de landstaal. Voor elk land is een afzonderlijk internationaal verkoopteam opgericht 

om de klanten in hun eigen taal te kunnen ondersteunen. Om nieuwe markten te ontsluiten, vertrouwt de groeiende 

gespecialiseerde groothandelaar op een mix van passende online- en offline-acties. 

 

 

De klanten van SPRINTIS genieten van vele voordelen, omdat SPRINTIS overtuigt door zijn grote productvariëteit met 

meer dan 5.000 producten - alles uit één bron. Eenvoudige bestelprocedures in combinatie met een hoge mate van 

flexibiliteit wat betreft op de behoeften afgestemde bestelhoeveelheden met onmiddellijke beschikbaarheid ronden 
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het klantvriendelijke serviceaanbod af. Drukkers, boekbinders en bedrijven die reclamemateriaal nodig hebben, 

kunnen zich verheugen op een krachtige partner aan hun zijde. 

 

Nieuwste trends - waardevolle impulsen - inspirerende uitwisseling - creatieve ideeën. 

SPRINTIS - dat is hoe het werkt. 

 

 

Foto 

 

 
SPRINTIS Team BeNeLux:  

Simone de Jong, verkoopmedewerker; Paul Spitzen, Area Sales Manager; Frencis Hoogmoed 

verkoopmedewerker (v.l.n.r.)   

 

Foto: sprintis__team_nl.jpg 

Bron: SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG 

 

 

 

SPRINTIS 

 

SPRINTIS is een internationaal actieve, door een familie gerunde online groothandel met momenteel meer dan 100 

medewerkers, hoofdkantoor in Würzburg en vestigingen in Duitsland en daarbuiten. De producten worden vanuit het 

hoofdkantoor naar de klanten verzonden. Het productassortiment dat SPRINTIS presenteert in de goed gestructureerde 

webshop op www.sprintis.nl is even uitgebreid als veelzijdig. 

 

SPRINTIS overtuigt door zijn grote productvariëteit met meer dan 5.000 producten. Het assortiment omvat artikelen 

voor drukwerk en reclame, alsook voor logistieke magazijnetikettering en verzending. Speciale producten zoals speciale 

formaten en kleuren, alsook bedrukkingen vervolledigen het brede gamma. Veel producten kunnen op verzoek worden 

aangepast. 

 

Het familiebedrijf hecht veel belang aan een betrouwbare samenwerking met zijn klanten. Het is mogelijk om via een 

service-hotline contact op te nemen met deskundige klantenadviseurs en gratis monsters te bestellen van bijna alle 

artikelen. Gratis verzending is beschikbaar voor bestellingen boven een bepaalde minimum orderwaarde. 

 

SPRINTIS staat voor aantrekkelijke prijzen, snelle levertijden, betrouwbaarheid en vriendelijke service. SPRINTIS - dat 

is hoe het werkt. 

 

Verdere informatie over de onderneming op 

 

 www.sprintis.nl 

 Facebook: SPRINTIS.Schenk 

 Instagram: sprintis.de 

 

 

Contactpersoon voor de pers 

 

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG 

Anja Thomas | Ludwig-Weis-Straße 11 | D-97082 Würzburg 

Tel.: +49 (0) 931 40 41 6-128 | Web: www.sprintis.de | E-Mail: ant@sprintis.de 
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