Nieuwsbrief
Via onze site kun je
je inschrijven voor onze
nieuwsbrief waardoor je altijd op
te hoogte bent van de laatste ontwikkelingen op het gebied van domotica.
Grijp die kans en meld je aan!

DigitalSTROM
Deze service is ontwikkeld door een samenwerking van
en

TnCP

ONTZORGT
Niet alleen jouw klant,
ook jouw bedrijf!
Hoe? Lees
snel verder

TnCP

Training en consultancy partners
Erik van Leuken en Toon Stappers
www.tncp.nl
info@tncp.nl
040 74 40 552
“Ik heb geen tijd om die offerte te maken!”
“Dat verkoopgesprek….daar heb ik echt geen zin in”
“Ik zie zo op tegen die inbedrijfsstelling, het is zo’n lastige klus”
“Mijn klant heeft zo veel eisen, hoe moet ik dat toch oplossen?”
“Jeetje mijn agenda zit te vol, hoe moet ik dat allemaal regelen?”

TnCP WIL JE DAAR GRAAG BIJ HELPEN!

Outsourcing
TnCP gelooft dat je alleen zelf moet doen

Over TnCP

wat een ander niet beter kan. We geloven

Wij van TnCP zijn bouwers. Wij bouwen aan onze kennis, wij bouwen aan de

ook dat we jou als professional in je kracht

toekomst en met de mogelijkheden van de toekomst bouwen wij ook graag aan

zetten door je te voorzien van de juiste

jouw expertise.

ondersteuning. In deze wereld van professionele huisautomatisering is ontzorgen HET

Wij vinden kwaliteit de grootste prioriteit. Kwaliteit van onze trainers, kwaliteit

nieuwe woord.

van ons lesmateriaal maar ook de kwaliteit die jij hebt na het afronden van een
cursus smart Homes. Wij zijn er om jou op te leiden tot een zeer goede en ge-

Jij wilt je klant ontzorgen door ervoor te

certificeerde installateur zodat jij de kwaliteit kunt leveren aan jouw klanten en

zorgen dat de juiste installatie op de juiste

daarmee onderscheidend bent op jouw vakgebied.

manier aangesloten wordt. Alles naar de
wens van je klant uiteraard. Maar je hebt

Wij geloven dat je leert door te doen. We vinden het belangrijk dat je de compo-

misschien niet altijd tijd of zin om dat ene

nenten kent en weet hoe je daarmee moet omgaan.

verkoopgesprek te voeren of nog even die
ene offerte te maken, dan ook nog de cal-

Wij zijn enthousiast over de innovatie rondom Smart Homes. Waar vroeger de

culatie op papier zetten….en je agenda is

systemen instabiel waren, kun je het tegenwoordig zo gek niet bedenken of het is

overvol. Misschien is de implementatie wel

mogelijk. Innovaties die je als vakman moet volgen!

even net teveel in je agenda. Op die moTnCP heeft de professionals, ervaring, kennis

Maar ook na het volgen van een cursus staan we voor je klaar, door je te helpen bij

en methoden in huis om jouw werkprocessen

Hoe?

het uitvoeren van jouw projecten! Gewoon omdat het kan, maar zeker omdat jij als

succesvol te realiseren… samen met jou…

onze klant het waard bent om jouw projecten tot het juiste resultaat te brengen!

Voor een vast bedrag per dag van € 700,-

samen voor jouw klant!

menten kan TnCP jou ontzorgen!

(of € 400,- exclusief btw voor een halve
dag) nemen wij die acties van je over of

Op deze manier kun jij doen waar je goed in

ondersteunen we je daarbij. TnCP heeft in

bent en kun je je concentreren op datgene

heel Nederland samenwerking gevonden

wat jij belangrijk vindt… en dan doet TnCP

met gecertificeerde partners die voor jou de

waar zij goed in is: jou ondersteunen!

werkzaamheden (éénmalig of juist vaker)
van je overnemen. Uiteraard onder de vlag

Samenwerken met jou, maar vooral samen

van jouw bedrijf zodat de klant jouw bedrijf

werken aan het winnende concept!!

hoog in het vaandel heeft staan. Zij hoeven
niet te weten dat TnCP je daarbij met raad

Wil je hier meer van weten? Neem dan con-

en daad bijstaat. Handig toch?

tact met ons op: info@tncp.nl

Smart Homes is
de toekomst…..
die toekomst
bepaal jij….

