Fenego staat voor:
Passion for technology, experts in commerce.

Corda Campus - Corda 1
Kempische Steenweg 311 B5.01 - B-3500 Hasselt
Niels Trescinski, Commerce Architect

 +32(0)476/85 45 55 - @ niels@fenego.be
 +32(0)11/77 17 20 - @ info@fenego.be
 www.fenego.be

Fulfilment van MCS pakt altijd goed uit.

 +32(0)3/808 28 60 - @ info@mcsf.nl

 www.mcsfulfilment.com/be
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LOGISTIEK & DISTRI

Florijnstraat 16 - NL-4879 AH, Etten-Leur

Veldkant 33a - B-2550 Kontich
Ronny Van de Maele, Business Manager

 +32(0)473/30 21 26 - @ ronny.vandemaele@ida-mediafoundry.be
 +32(0)3/871 99 66 - @ info@ida-mediafoundry.be
 www.ida-mediafoundry.be

PHPro helpt u met het definiëren en vertalen van uw digitale
commerce strategie naar een haalbare technische oplossing.
PHPro is één van de marktleiders voor het implementeren van
B2C en B2B e-commerce oplossingen met Magento en PIM met
Akeneo.

MCS Fulfilment uit Etten-Leur levert fulfilmentdiensten voor
webshops. Van e-fulfilment tot promotioneel fulfilment.
De afhandeling en verzending van pakketten is professioneel,
flexibel en betrouwbaar. Tel daar de persoonlijke benadering bij
op en u weet dat uw webshop fulfilment in goede handen is.
Daarnaast is het Brabantse Etten-Leur niet alleen gezellig, maar
vooral bijzonder strategisch gelegen voor distributie in heel
Europa. Bij MCS Fulfilment kijken we bovendien verder dan de
standaardoplossingen en gaan we tot het uiterste voor onze
klanten. Dat pakt dus altijd goed uit. Ook voor úw klanten, want
hun pakketjes worden netjes en op tijd bezorgd.
Bel ons voor een kennismaking! Wij zorgen voor de
worstenbroodjes…

Haal meer uit uw eCommerce dankzij ida mediafoundry,
dé specialist voor Adobe Experience Cloud.
Wij bieden oplossingen en diensten voor digital marketeers, zodat
zij een optimale klantbeleving kunnen aanbieden via alle digitale
kanalen, en sterke relaties kunnen opbouwen met de doelgroep.
Onze focus is het verkrijgen van een diep inzicht in klanten en het
creëren van gepersonaliseerde campagnes met als doel uw merk
te versterken en conversies te verbeteren.
Integraties met eCommerce en andere ondersteunende platformen hebben voor ons geen geheimen.
Het resultaat? Optimalisatie van marketingbudgetten, verhoging
van de klantenloyaliteit en efficiënter gebruik van sociale en
mobiele mogelijkheden.

Elke dag werken we met dezelfde passie aan de digitale
transformatie voor bedrijven zoals River Woods, Bel&Bo, Essentiel
Antwerp, Mediahuis, Rob Brussels, Claudia Sträter, Expresso
Fashion, Multipharma, …
Veel potentieel? Ja! 100% benut? Nee?!? Wij komen langs met de
nodige injecties en boosten jouw online conversie.

Veldkant 33A - B-2550 Kontich
Christophe Joos, Key Account Manager

 +32(0)495/83 51 31 - @ christophe.joos@phpro.be
 +32(0)3/871 99 66 - @ info@phpro.be
 www.phpro.be

Disclaimer: Voor de gegevens op deze pagina’s zijn enkel de adverteerders verantwoordelijk.

E-COMMERCE STRATEGY

Fenego begeleidt en ondersteunt merken op het vlak van digitale
commerce. Gaande van strategische consulting tot het volledig
end-to-end implementeren en onderhouden van commerce
omgevingen.
Fenego onderscheidt zich vooral door de uitzonderlijk hoge graad
van expertise, de open, eerlijke en down-to-earth benadering
alsook de passie van onze medewerkers.
De focus op het aanleveren van het juiste advies en de juiste
diensten voor het online verkopen resulteert in een succesvolle
en winstgevende strategie voor onze klanten.

ADVIES & CONSULTANCY

bedrijfsprofielen

