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Bij XSPlatforms vinden we dat iedereen die op 
hoogte werkt absolute veiligheid verdient. Daarom 
zijn we altijd bezig met het ontwikkelen van innova-
tieve oplossingen voor veilige werkplekken.

Om dit doel te bereiken werken we nauw samen 
met honderden bedrijven over de hele wereld. Wij 
weigeren echter om deze bedrijven slechts als dis-
tributeurs te beschouwen; wij zien ze als Partners. 

Door onze doelen op elkaar af te stemmen kunnen 
we een wereldwijd netwerk van experts creëren - 
experts die de nieuwste innovaties voor veilig werk 
op hoogte altijd als eerste aanbieden. Het Partner 
Support Programma is het resultaat van onze in-
spanningen om de groei van onze Partners te fa-
ciliteren, door te investeren in langetermijnrelaties. 

Leest u vooral ook de XSPhilosophy op de volgende 
pagina, deze is erg belangrijk voor ons. Deze kern-
waarden komen ook terug in de manier waarop wij 
zaken doen met onze Partners. 

Wij bieden u een kans om uw bedrijf te ontwikkelen 
met onze oplossingen, onze expertise en onze uit-
gebreide support. Geen enkele andere leverancier 
in onze sector biedt iets dat zelfs maar in de buurt 
komt van de ondersteuning die in deze brochure 
wordt gepresenteerd. 

Ik stel voor dat u deze kans niet onbenut laat. 

Met vriendelijke groet,
 
Geert Cox

HET PARTNER  
SUPPORT PROGRAMMA
DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER ONS SUCCES.

Dankzij ons snelgroeiende Partnernetwerk hebben we een ongekende groei gerealiseerd. Samen 

met onze Partners leggen we de lat voor veiligheidsoplossingen steeds hoger, ter bescherming van 

alle mensen die op hoogte werken - waar dan ook ter wereld. 

Laten we beginnen om samen het beste te maken van de kansen die we zien.  
- Geert Cox, oprichter en CEO van XSPlatforms
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XSPHILOSOPHY 
De volgende vijf kernwaarden liggen ten grondslag aan al 

onze activiteiten en beslissingen, als bedrijf maar ook als 

individuen. Als u toetreedt tot ons Partnernetwerk, kunt u het 

volgende verwachten van XSPlatforms: 

1
VEILIGHEID BOVEN ALLES: 
Onze Partners krijgen de garantie dat alles wat wij 
leveren uitgebreid is getest, volgens de hoogste 
internationale normen. Met onze oplossingen kunt u 
toetreden tot de top van de markt, met de nieuwste 
innovaties voor veilig werk op hoogte.

FOCUS OP DE KLANT: 
Het geheim van ons succes is dat al onze oplos-
singen zijn ontworpen met een klantbehoefte als 
uitgangspunt. Op dezelfde manier zijn we voortdu-
rend op zoek naar betere ondersteuning voor onze 
Partners, om hen te helpen om te profiteren van de 
kansen die zij zien in de markt. 

KWALITEIT DOOR EENVOUD: 
Dit is een richtlijn voor elke oplossing en elke service 
die we leveren, met inbegrip van de ondersteuning 
die we bieden aan onze Partners. Wij zorgen 
ervoor dat iedereen die in onze oplossingen gelooft 
gemakkelijk toegang heeft tot de tools die nodig zijn 
om XSPlatforms naar klanten te brengen. 

HET BESTE IS NIET GOED GENOEG:
We zullen altijd doorgaan met het ontwikkelen van 
nieuwe innovaties om ons aanbod te verbeteren en 
uit te breiden. Onze Partners zijn altijd de eerste die 
de meest geavanceerde veiligheidsoplossingen voor 
werk op hoogte op de markt brengen. Dit stelt hen in 
staat om de meest bijzondere veiligheidssystemen 
met grote trots te realiseren. 

VOOR ELK PROBLEEM IS 
ER EEN OPLOSSING: 
Waar anderen een probleem zien, zien wij een kans, 
een uitdaging, een mogelijkheid. En we worden 
graag uitgedaagd. Daarom zullen we er alles aan 
doen om te zorgen dat onze Partners elk project 
aankunnen, als experts in veilig werk op hoogte.
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SAMEN GROEIEN
Een bedrijf laten groeien is niet makkelijk. Daarom voorziet XSPlatforms zijn Partners van uitgebreide ondersteuning. Met de naam, de expertise en 
de ondersteuning van XSPlatforms kunnen onze Partners nieuwe contracten binnenhalen.
 
De essentie van het Partner Support Programma is om onze Certified Partners te voorzien van de ondersteuning die ze nodig hebben voor het 
vergroten van hun naamsbekendheid, hun marktaandeel en hun expertise.

XSPlatforms biedt Certified Partners drie verschillende vormen van ondersteuning:

HET PARTNER SUPPORT 
PROGRAMMA IN EEN NOTENDOP
In een notendop staat het Partner Support Programma voor een wederzijdse inzet door XSPlatforms en zijn Partners, om samen te werken aan 

het bereiken van gemeenschappelijke langetermijndoelen. Het belangrijkste doel is om gezamenlijke groei te realiseren; om op het gebied van 

veilig werk op hoogte de nummer één in de wereld te worden.

Voor onze Partners is het XSPlatforms merk een middel om marktleider te worden. Onze oplossingen bieden exceptioneel gebruiksgemak, 

waardoor ze de voorkeur genieten van eindgebruikers. Daarnaast is de support die aan Partners wordt geboden van grote waarde voor hun bedrijf.

Basisondersteuning 
Diverse materialen, voor marketing of ter 
ondersteuning, die beschikbaar zijn in de 
Partner Portal. Gratis voor alle Certified 

Partners.

Co-branded marketing: 
Pasklare marketingmaterialen 

(beschikbaar in de Partner Portal) die Partners 
gemakkelijk kunnen aanpassen aan hun 

merkidentiteit. 

Ondersteuning op maat: 
Het aanvragen van ondersteuning op 

maat, op basis van uw behoeften.
Online marketingacties, presentatietools, 

workshops, en nog veel meer.

ONDERSTEUNING OP MAAT:  
GEBASEERD OP UW BEHOEFTE. 

XSPlatforms luistert naar zijn Partners. We bieden support op maat, 
waardoor u snel en effectief kunt reageren op ontwikkelingen en 
kansen in uw omgeving. 

Dat betekent dat u zelf kunt beslissen wat voor support het beste 
past bij uw behoeften.
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HET PARTNER PORTAL

AANDACHTSGEBIEDEN VOOR ONDERSTEUNING

VERKOOPONDERSTEUNING: 
Verkoopondersteuning: nieuwe klanten zoeken en binnenhalen.

d Leadgeneratie
d Informatiediensten
d Presentatietools

MARKETINGONDERSTEUNING: 
Marketing support: naamsbekendheid vergroten en vraag genereren.

d Websites
d E-mailcampagnes
d Co-branded materialen

TECHNISCHE ONDERSTEUNING: 
Technische ondersteuning: oplossingen configureren en visualiseren.

d Online configuratietools
d 3D-beelden

De Partner Portal is het online platform voor al onze Partners. Het biedt een volledig overzicht van alle support die 
door XSPlatforms wordt geleverd.

Via het Partner Portal kan de basisondersteuning voor alle oplossingen van XSPlatforms altijd worden gedownload:

d Brochures: Informatieve hand-outs over onze oplossingen, voor commerciële doeleinden.
d Handleidingen: Instructies voor de installatie en het gebruik van onze veiligheidsoplossingen.
d Technische fiches: Technische details zoals technische tekeningen en specificaties. 
d Aanvullende documenten: Speciale details, zoals producteigenschappen en compatibiliteit. 
d Afbeeldingen: Verzameling van kwalitatieve foto’s en afbeeldingen, gratis te gebruiken en te verspreiden.
d Certificaten: Bewijs van compliance met verschillende normen en regelgeving. 
d Bestekteksten: Voor opname in de specificaties van bouwprojecten.

VRAAG 
CO-BRANDED 

MATERIALEN AAN
Krijg de visuals die u nodig heeft om uw aanbod 

te promoten, makkelijk en snel. 

VRAAG 
ONDERSTEUNING 

OP MAAT AAN
Elk idee dat u heeft, kan de basis vormen voor 

de support die wij leveren.
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MARKETINGONDERSTEUNING:
KRACHTIGE BRANDING
XSPlatforms zorgt ervoor dat Partners direct kunnen reageren op kansen in de markt, met een passend aanbod om 

aan potentiële klanten te presenteren.

Met onze marketing support kunnen Partners al hun energie steken in datgene wat ze het beste kunnen, zonder zich 

zorgen te hoeven maken over de ontwikkeling van krachtige marketingcampagnes.

CO-BRANDED MATERIALEN
ONTWORPEN VOOR UW BOODSCHAP

XSPlatforms maakt het makkelijk voor Certified Partners om beeldmateriaal 
te maken voor de boodschap die ze graag willen overbrengen bij een 
bepaalde doelgroep in een bepaalde situatie. 

We hebben een scala aan pasklare beelden van onze oplossingen, die 
gemakkelijk kunnen worden aangepast aan de persoonlijke voorkeuren van 
een Partner. Op deze manier faciliteren we het ontwerp van afbeeldingen op 
een makkelijke en uiterst efficiënte manier. Dit betekent dat onze Partners 
niet telkens het hele ontwerpproces hoeven te doorlopen wanneer ze een 
afbeelding nodig hebben. 

Indien nodig kunnen onze eigen ontwerpers ook volledig op maat gemaakte 
afbeeldingen ontwerpen.

7 Website: 
 Een website die op maat is gemaakt voor uw merk, waar potentiële  
 klanten in contact kunnen komen met uw bedrijf. 

7 Mailings: 
 Krachtige persoonlijke berichten met relevante inhoud die digitaal of per 
 post bij uw doelgroep worden bezorgd. 

7 Contentmarketing:  
 Het creëren van informatieve inhoud (blogs, artikelen, infographics etc.) die  
 bijdraagt aan uw reputatie.

7 Persberichten / nieuwsitems:  
 Nieuwswaardige publicaties over uw bedrijf, zorgvuldig geschreven door onze  
 professionele copywriters.
 

7 Advertenties: 
 Visueel aantrekkelijke promoties van uw merk (gedrukt of online), die worden  
 gebruikt om potentiële klanten aan te trekken.

7 Search Engine Optimization (SEO):  
 Het optimaliseren van uw nieuwe (of bestaande) website om een hogere positie 
 in de resultaten van zoekmachines te bereiken.

7 Search Engine Advertising (SEA):  
 Het ontwerpen en beheren van betaalde zoekmachine-advertenties om potentiële  
 klanten naar uw website te leiden.

7 Promotiematerialen:  
 Het ontwerpen en ontwikkelen van gedrukte materialen voor gebruik in winkels of  
 op beurzen, zoals roll-up banners, flyers of brochures.

MARKETINGONDERSTEUNING
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DE WEBSITE 
DIE U ALTIJD AL WILDE
 
Het maken van een website is voor veel bedrijven een lastige klus. Dure 
bureaus zijn vaak niet in staat om te voldoen aan de verwachtingen die 
ze scheppen.

Wij vinden dat uw website ontworpen zou moeten worden door 
professionals die uw branche en uw klanten kennen. Partners kunnen 
onze online marketingondersteuning gebruiken voor het creëren van de 
website die ze altijd al wilde hebben.

ONLINE MARKETING
Vandaag de dag is het bereiken van klanten op het internet de meest effectieve manier om uw omzet te verhogen. Met onze online 

marketing support kunt u gemakkelijk de zichtbaarheid van uw bedrijf vergroten op het internet.

Met een goed ontworpen website kunt u potentiële klanten bereiken op het moment dat ze op zoek zijn naar een veiligheidsoplossing. Uw 

website is een geweldige kans om potentiële klanten naar uw bedrijf te leiden, vooral in combinatie met effectieve e-mailcampagnes.

E-MAILCAMPAGNES  
DOOR PROFESSIONALS
Hoewel de meeste bedrijven in onze branche zich wel degelijk bewust 
zijn van de kansen van e-mailmarketing, is het vaak moeilijk om een 
acceptabel rendement op e-mails te realiseren.

Onze marketeers zijn bekend met technieken om e-mails geopend te 
krijgen, om uw doelgroep te raken én te engageren met een duidelijke 
boodschap. Onze Partners kunnen hun e-mailcampagnes laten ontwer-
pen door marketeers met branchekennis.
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LEADGENERATIE – GEKWALIFICEERDE VERKOOPKANSEN
We zijn de eerste en enige leverancier in onze branche die zich bezighoudt met leadgeneratie voor onze Partners. 

Specifieke projecten voor leadgeneratie worden altijd geïnitieerd naar aanleiding van interessante ontwikkelingen of kansen 
in de markt. Mailings, telefonische acties en andere marketingtools worden ingezet om een duidelijk gesegmenteerde 
doelgroep te benaderen met een passend voorstel. XSPlatforms nodigt mensen bijvoorbeeld uit voor verschillende voorlich-
tingen, waardoor ze betrokken raken bij ons merk.

VERKOOP SUPPORT:
NIEUWE OPDRACHTEN BINNENHALEN
Bij XSPlatforms erkennen we dat het succes van de Partners in ons wereldwijde Partnernetwerk evenredig is aan de kracht 

van ons merk. Daarom beschouwen we de verkoop van onze oplossingen als een verantwoordelijkheid die we samen delen.

7 Gebruikerstraining – XSPlatforms kan gebruikerstrainingen organiseren voor 
 potentiële klanten van onze Partners. Onze gekwalificeerde instructeurs beschikken 
 over actuele kennis van onze oplossingen en over de toepasselijke procedures en 
 richtlijnen voor veilig werk op hoogte. Trainingen kunnen worden toegespitst op de 
 specifieke werkomstandigheden in verschillende branches. 

7 Productdemonstraties – Wanneer mensen de mogelijkheid krijgen om onze 
 oplossingen persoonlijk te testen, zullen ze de toegevoegde waarde van onze 
 innovaties begrijpen. Professionele demonstraties helpen ons om mond-tot-
 mondreclame te creëren voor onze oplossingen onder potentiële klanten.

7 Beoordelingen van valrisico's – Een plaatselijke evaluatie die de vereiste 
 valbeveiliging of steigersystemen voor een gebouw of bouwplaats vaststelt. Dit is 
 een perfecte gelegenheid om klanten te betrekken bij de veiligheid van mensen die 
 werken op hoogte, en om het bewustzijn over de mogelijkheden van onze 
 oplossingen te vergroten.

7 Workshops voor architecten – In de meeste landen zijn architecten verplicht om 
 jaarlijks een bepaalde hoeveelheid training te volgen om hun beroep uit te 
 oefenen. XSPlatforms grijpt deze kans om de kennis van architecten te vergroten, 
 en we benaderen hen rechtstreeks om deze cursussen te promoten.

VOORLICHTING – KENNIS DELEN
Wij kunnen (in samenwerking met onze Partners) een aantal extra diensten bieden om ons aanbod toegankelijker te maken.

Deze aangelegenheden helpen ons om meer vraag naar onze veiligheidsoplossingen te genereren, en ze zijn een geweldige 
gelegenheid om architecten of potentiële eindgebruikers (die meer willen weten over veilig werken op hoogte) te ontmoeten.  
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7 Leadgeneratie: 
 Het identificeren en benaderen van een doelgroep, waarbij gekwalificeerde 
 verkoopkansen worden gecreëerd voor Partners, met het XSPlatforms merk.

7 Verkoopmappen: 
 Alomvattende hand-outs die alle tools bevatten die nodig zijn om te 
 communiceren over onze producten.

7 Voorlichting: 
 Workshops, trainingen, risico-inventarisaties, demonstraties en andere diensten, 
 voor extra bewustwording door middel van het delen van kennis en expertise.  

7 Follow-ups: 
 Het actief benaderen van bedrijven in uw netwerk om uw pijplijn te vullen met 
 potentiële klanten.

7 Demokoffers: 
 Een koffer met alle elementen die nodig zijn om uw oplossing te demonstreren.  
 Beschikbaar voor verschillende oplossingen.

BESTEKTEKSTEN
Partners van XSPlatforms hebben baat bij de kracht van ons merk in hun 
aanbod. De meest vooraanstaande architecten in de wereld benaderen ons 
voor maatwerkoplossingen die toegang bieden tot de hoogtes van de meest 
bijzondere gebouwen ter wereld.

We kunnen bestekteksten voor al onze oplossingen leveren, die gebruikt 
kunnen worden in het bestek van een bouwproject. Met workshops en 
marketingcampagnes (die zijn toegespitst op architecten) worden onze 
oplossingen soms al opgenomen in de ontwerpfase, hetgeen Certified 
Partners een geweldige kans geeft om een nieuwe opdracht binnen te halen.

VERKOOPONDERSTEUNING
VERKOOPMAPPEN 
– ALLESOMVATTENDE HAND-OUTS
Telkens als XSPlatforms een nieuw product (of productreeks) uitbrengt, 
ontvangen al onze Partners een verkoopmap met alle relevante 
informatie. Met onze verkoopmappen beschikt u over alle commerciële 
en technische informatie die u nodig hebt om over onze oplossingen 
te communiceren met potentiële klanten. De verkoopmap bevat onder 
andere prijslijsten, technische fiches en handleidingen voor de installatie 
en het gebruik van de nieuwe producten.

PRODUCTDEMONSTRATIE 
– TASTBARE PRESENTATIETOOLS
Hoe zou u het vinden om een directiekamer binnen te lopen met 
alle benodigde materialen voor een fantastische verkooppresentatie? 
XSPlatforms biedt Partners zowel digitale als tastbare tools om 
oplossingen aan potentiële klanten te demonstreren. Deze tools helpen 
uw publiek de toegevoegde waarde van de oplossing te begrijpen, wat 
cruciaal is voor het resultaat van de presentatie. 

Zo kan een demokoffer (rechts weergegeven) u bijvoorbeeld helpen om 
de USP’s van een valbeveiligingsoplossing te laten zien.
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TECHNISCHE SUPPORT:
ENGINEERS DIE HET VERSCHIL MAKEN
Bij XSPlatforms vinden we dat de implementatie van een oplossing voor veilig werk op hoogte niet ingewikkeld zou moeten zijn. Daarom 

maken we het voor onze Partners gemakkelijk om veiligheidsoplossingen te configureren en te visualiseren. 

Onze Partners kunnen zelfs de meest uitdagende projecten met groot vertrouwen en vastberadenheid aannemen, omdat ze altijd kunnen 

terugvallen op onze technische expertise.

VEKTOR
 
Met Vektor kunnen onze Partners onze steigersystemen in een 
mum van tijd configureren. Het enige wat ze moeten doen, is de 
afmetingen opgeven van de steiger die ze voor hun project nodig 
hebben. Met slechts een paar klikken op een knop geeft Vektor een 
overzicht van alle benodigde onderdelen, de bijbehorende gewichten 
en een visuele indicatie van de steiger. De steigerconfiguraties van 
Vektor zijn altijd in overeenstemming met de toepasselijke normen 
in het Verenigd Koninkrijk (PASMA) en de Verenigde Staten (SAIA).

VEKTOR-TOOL.COM 

ODIN 
Partners gecertificeerd voor het verkopen van valbeveiliging kunnen 
met ODIN (onze unieke online calculatietool) een calculatierapport 
opstellen met alle belangrijke waarden over een valbeveiligingsproject 
(max. ankerbelastingen, vrije valvrijheid, etc.) Dit is de makkelijkste 
manier om te controleren of een configuratie van een leeflijntraject 
met producten van XSPlatforms juist is. Het configuratierapport kan 
worden geëxporteerd en aan uw offerte worden toegevoegd.

ODIN-TOOL.COM 

CALCULATIETOOLS – INNOVATIES DIE WAARDE TOEVOEGEN
De volgende online tools zijn schoolvoorbeelden van XSPlatforms innovaties, ontwikkeld om het zo makkelijk mogelijk te maken om met onze 
oplossingen te werken. Partners van XSPlatforms hebben de exclusieve mogelijkheid om deze tools te gebruiken voor de configuratie van onze 
valbeveiligings-of steigeroplossingen. 
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Iedereen die ooit een technische oplossing heeft moeten verkopen, weet hoe uitdagend het 
kan zijn om uit te leggen hoe een concept in de praktijk zal werken, met name aan een 
publiek dat niet bekend is met uw producten. 

Om de grootte, de afmetingen en de werkwijze van een veiligheidsoplossing te 
visualiseren in het kader van een specifiek project, zult u een ervaren grafisch 
ontwerper nodig hebben die uw producten kent. En dit is waar wij bij kunnen 
helpen. Wij hebben een eigen team van multimedia-ontwerpers die elke 
veiligheidsoplossing op een 3D-model van een bepaald gebouw kunnen 
visualiseren. 

Op deze manier heeft u tijdens een verkooppresentatie een 3D-beeld (of 
3D-animatie) van uw oplossing op het scherm, die u kunt gebruiken om 
precies te laten zien hoe een veiligheidsoplossing werkt.

REALISTISCHE 3D-ANIMATIES
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PARTNER EVENT:  
INFORMATIE, INSPIRATIE EN INNOVATIE
XSPlatforms werkt voortdurend aan de verbetering en de uitbreiding van zijn aanbod van innovatieve oplossingen. 

Lanceringen van nieuwe oplossingen en verbeteringen aan de bestaande oplossingen volgen elkaar in hoog tempo op.

Als Partners is het belangrijk om elkaar op de hoogte te houden van de kansen die we zien en om de kennis, die we opdoen 
als vernieuwers in onze branche, met elkaar te delen.

Daarom organiseert XSPlatforms het Partner Event: een bijeenkomst van Partners van over de hele wereld. Een bijeenkomst 
van experts in veiligheidsoplossingen voor werk op hoogte, die voorop lopen op het gebied van innovatie.

U kunt onder andere het volgende verwachten als u wordt uitgenodigd om deel te 
nemen aan het Partner Event:

7 Workshops door verschillende experts over de laatste ontwikkelingen in de branche. 
7 Demonstraties van recente of nieuwe innovaties door XSPlatforms. 
7 Training over de installatie, de configuratie of het gebruik van de veiligheidsoplossingen 
 van XSPlatforms. 
7 Tips en adviezen die u helpen om nieuwe opdrachten binnen te halen.
7 Informatie over nieuwe verkoopkansen. 
7 Presentaties over waardevolle groeistrategieën. 
7 Inspiratie en nieuwe ideeën voor veilig werken op hoogte in de toekomst. 
7 Informatie-uitwisseling met andere Partners die voor dezelfde uitdagingen staan. 

WAT KUNT U VERWACHTEN?
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HET PARTNER SUPPORT PROGRAMMA:
HOE WERKT HET VANAF HIER?

1. KOM AAN BOORD
Neem contact op met info@xsplatforms.com om kennis te maken met onze mensen. Wij verwijzen u naar de juiste 
vertegenwoordiger van XSPlatforms om een afspraak te plannen.

2. KRIJG TOEGANG TOT DE PARTNER PORTAL
Na ondertekening van de Partnerovereenkomst hebt u meteen toegang tot de calculatietool(s) en de Partner Portal, 
waar u alles vindt wat u nodig hebt om aan de slag te gaan met onze oplossingen.

3. KRIJG CERTIFICERING
Als nieuwe Partner krijgt u een training over installatie, configuratie en verkoop van de oplossingen van XSPlatforms, 
waarna u Certified Partner wordt. 

4. KRIJG ONZE HULP BIJ UW RESULTATEN (Q4)
Uw contactpersoon helpt u om uw prestaties te evalueren, ontwikkelpunten te identificeren en een Support Plan voor 
het komende jaar op te stellen. 

5. KRIJG UW XSBUDGET (Q1)
Uw bedrijf wordt, op basis van uw verkoopresultaten en zichtbaarheid, in de categorie Bronze, Silver, Gold of Platinum 
geplaatst, en u krijgt een XSBudget om uit te geven aan support. 

Het XSBudget is een co-marketing budget dat onze Partners kunnen besteden aan 
marketing support, verkoop support of technische support. Met hun XSBudget 
kunnen onze Partners met onze hulp zorgen voor betere zichtbaarheid en betere 
verkoopresultaten. 

Het Partner Support Programma is ontworpen om de groei van onze Partners te 
faciliteren, en kan van grote waarde zijn voor uw bedrijf. Met een XSBudget is 
er niet per sé een financiële investering nodig voor het verkrijgen van de support 
die u nodig hebt. 

Het Partner Support Programma helpt u om het maximale uit uw bedrijf te halen.

XSBUDGET PARTNERCATEGORIEËN
Bronze Partners  

Silver Partners  

Gold Partners

Platinum Partners
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7 Breid uw assortiment uit met baanbrekende producten voor veilig werk op hoogte. 
7 Vraag ondersteuning op maat passend bij wat u nodig hebt.
7 Leadgeneratie: directe verkoopkansen in uw inbox. 

7 Haal nieuwe klanten binnen: alle tools die u nodig hebt voor fantastische presentaties. 
7 Bouw aan uw merk: vergrote zichtbaarheid door professionele marketingtools. 
7 Samen zorgen voor groei: samen kansen identificeren én aangrijpen.

PARTNERVOORDELEN - WAT LEVERT HET MIJ OP?

WAAROM MEEDOEN?
Er zijn honderden Partners over de hele wereld die onze geavanceerde oplossingen aanbieden aan klanten in hun eigen markt. Samen vormen onze 

Partners een wereldwijd netwerk van toonaangevende bedrijven, die betrokken zijn bij de meest baanbrekende projecten over de hele wereld. 

 “XSPlatforms heeft een commercieel en technisch team dat er alles aan doet om onze klanten tevreden te 
 houden, en hun verkoopsupport helpt ons om interessante projecten te vinden! Samen vinden we voor elke 
 uitdaging een oplossing.” - FMI, Frankrijk

“Ons partnerschap met XSPlatforms is een duurzame en productieve samenwerking die ons de mogelijkheid biedt 
 om tot de gezamenlijke ontwikkeling van succesvolle producten, marketingtools, leadgeneratie en 
 Aftersalesactiviteiten te komen.” - SkySafe, Nederland

HOE MEEDOEN
Neem contact op met info@xsplatforms.com voor een introductie. Als u nog vragen hebt over de ondersteuning die wij bieden, laat het 
ons weten. We zorgen ervoor dat u zo snel mogelijk in contact komt met één van onze vertegenwoordigers. 

 “Gisteren hebben we een XTrusion staalkabelsysteem in het centrum van Salzburg geïnstalleerd. Het was een 
 lastige klus, maar de oplossing van XSPlatforms maakte het een stuk makkelijker! We zijn heel tevreden met de 
 samenwerking.” - Fall Protection Engineering, Oostenrijk

GETUIGENISSEN
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In 1997 zijn we begonnen met het leveren van veiligheidsmiddelen voor mensen die in Nederland op daken werken. Toen was veiligheid al meer 
een roeping dan een business. 

Nu zijn we een snelgroeiend internationaal bedrijf dat veiligheidsoplossingen ontwerpt voor de meest complexe gebouwen over de hele wereld. 
Vandaag de dag hebben we nog altijd hetzelfde streven als bijna twintig jaar geleden: om werk op hoogte veiliger en makkelijker maken - voor 
iedereen, waar dan ook. 

De eenvoud van onze oplossingen en onze vele succesvolle projecten in het verleden bewijzen dat innovatie in ons DNA zit.

OVER XSPLATFORMS

VISIE
Wij geloven dat we werk op hoogte veiliger kunnen maken.

XSPlatforms werkt aan een wereld waarin degenen die verantwoordelijk zijn 
voor werk op hoogte zich bewust zijn van de gevaren, en beschikking hebben 
over de juiste middelen om het valgevaar uit te sluiten.

Wij vinden dat de veiligheid van een werkomgeving op hoogte vanzelfsprekend 
zou moeten zijn.

MISSIE
Ons doel is om vooruitstrevende klanten over de hele wereld te voorzien 
van baanbrekende oplossingen en uitstekende service. Wij streven 
ernaar om een duurzame groei van XSPlatforms te bewerkstelligen door 
succesvolle relaties op te bouwen met al onze klanten, Partners en 
medewerkers.

We willen dat het merk XSPlatforms wordt erkend als de nummer 1 in de 
wereld als het gaat om werken op hoogte.

XSPlatforms Certified Partners (landen/regio's met) 
XSPlatforms vestigingen

Gevelonderhoudsinstallaties  
FacadeXS.com

Valbeveiliging
FallProtectionXS.com

Hangbrugsystemen
SuspendedXS.com

Steigersystemen 
ScaffoldXS.com



Nederland (HQ) - Europa, Azië-Pacific, Midden-Oosten, Noord- en Zuid-Amerika.
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