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Ontwikkeling in veranderende markt

Samenwerking 
AtéCé en Komori

tekst Robbert Delfos

Het Nederlandse handelshuis AtéCé Graphic Products en persenfabrikant Komori 
maakten op de Graficus Vakdag bekend intensief te gaan samenwerken. De verkoop 
van de Komori-persen loopt sinds 6 februari via AtéCé, de plaatsing en het feitelijke 
onderhoud blijft Komori doen.

1 De samenwerking tussen AtéCé en Komori 

International Netherlands is groot nieuws 

binnen de Nederlandse grafische industrie. 

Tegelijk is deze officiële band logisch. Het 

sales- en serviceteam van het handelshuis 

in Uitgeest komt immers bij een groot deel 

van grafisch Nederland over de vloer, terwijl 

Komori mede door de recente crisisjaren met 

een beperkter salesteam opereerde. Nu is het 

van tweeën een; Komori maakt gebruik van 

een sterk netwerk en AtéCé heeft een sterk 

persenmerk in portefeuille. Het heuglijke feit 

werd op de eerste Graficus Vakdag wereld-

kundig gemaakt door AtéCé-directeur Bert 

Schelhaas en Neil Sutton, managing director 

van Komori in Nederland. 

Drukkers in de sales
AtéCé is overigens niet alleen handels- en 

servicehuis voor levering van producten als 

prepress- en press-supplies als offsetplaten, 

drukinkten en rubberdoeken, maar produ-

ceert ook zelf benodigdheden als pers- 

chemicaliën en dispersie- en UV-lakken.  

Zo’n vijftig procent van de omzet is export. 

De tachtig man tellende organisatie heeft een 

relatief groot salesteam in Nederland, dat de 

overeenkomst voor Komori extra interessant 

maakt. 

Het contact met Komori is niet nieuw. ‘We 

kennen elkaar al lang en hadden al goed con-

tact’, zegt Schelhaas. ‘Toch zijn we voor deze 

samenwerking niet over een nacht ijs gegaan. 

De eerste gesprekken over de samenwerking 

stammen al van begin 2013. In deze nieuwe 

situatie met Komori komt de kennis binnen 

ons salesteam over het drukproces extra goed 

van pas. Onze mensen hebben ervaring als 

drukker of instructeur. Mede daarom hebben 

wij alle vertrouwen in de samenwerking.’

Complementair
Sutton bevestigt: ‘Ook wij zijn heel enthousi-

ast. Onze al bestaande goede relatie hebben 

we nu omgezet in een formele samenwerking. 

Op deze manier verwachten we onze klanten 

nog beter van dienst te kunnen zijn.’ 

Komori in Nederland verkocht tot dusver 

rechtstreeks aan de drukkerijen, waarbij 

AtéCé bij diverse Komori-relaties al een aan-

tal consumables en supplies leverde. ‘Sinds 

de start van de financiële crisis, zeker de 

laatste drie jaar zagen we duidelijk krimp en 

veranderingen in de markt’, vervolgt Sutton. 

‘Je ziet steeds meer verschillende vormen 

van partnerships ontstaan om het aanbod 

aan de klanten te optimaliseren. Daarbij bouw 

je samen verder op basis van ieders eigen 

kracht. Over die mogelijkheid hebben we een 

jaar met elkaar gesproken, waarbij we hebben 

vastgesteld dat we complementair zijn en 

vanuit klantperspectief gezien geen conflicte-

rende belangen hebben. Op deze manier ver-

wachten we de klant maximaal te bedienen.’ 

Uiteindelijk hebben die gesprekken er toe 

geleid dat AtéCé nu officieel distributeur is 

van Komori in Nederland. Sutton: ‘Wij verster-

ken onze positie doordat we via het netwerk 

van AtéCé meer over de vloer komen bij de 

bestaande Komori-gebruikers en ook bij meer 

potentiële Komori-klanten worden geïntrodu-

ceerd.’

Komori blijft
‘Natuurlijk zien wij ook die sterkere positie die 

voor Komori ontstaat’, zegt Schelhaas. ‘Voor 

onze groeiende onderneming is het ook een 

belangrijke uitbreiding en we zijn trots dat we 

dit mooie merk mogen vertegenwoordigen. 

Omdat we al bij veel drukkers met Komori’s 

over de vloer kwamen, kennen we de persen 

goed. We nemen het merk en de oplossin-

gen dan ook met veel vertrouwen op in ons 

portfolio. Daarbij gaan wij ons uiterste best 

doen om al onze klanten te overtuigen om op 

Komori over te stappen. Ons doel is om de 

klant te laten profiteren van dit strategische 

partnerschap.’ 

Op de vraag of AtéCé ook de service gaat 

doen, antwoordt Sutton: ‘We hebben recht-

streeks contact met onze klanten en dat blijft 

ook zo. Het verschil is dat de support nu via 

AtéCé loopt. De inhoudelijke service gebeurt 

door de eigen Komori-monteurs. De klant zal 

geen verschil merken in het serviceniveau.’ 

Schelhaas: ‘Het mooie in deze samenwer-

king is dat we gebruik kunnen maken van 

de bestaande Komori-locatie in Utrecht met 

showroom, testmogelijkheden en onderdelen-

service.’

Lange termijn
Neil Sutton ziet de nieuwe manier van samen-

werken met AtéCé als een versterking. ‘We 

zijn ons er bij de voorbereidingen zeer van  

bewust geweest dat het uitsluitend om de 

klant gaat. Voor hen moet het een win-win- 

win-situatie zijn.’ 

Ook Bert Schelhaas heeft er alle vertrouwen 

in: ‘Het aantal grafische bedrijven neemt 

weliswaar af, maar wij zien dat de bedrijven 

die overblijven, wel willen investeren in de 

toekomst. Iedereen weet dat je achterop gaat 

lopen als je niet met de nieuwste technologie 

werkt. Het gaat nu om efficiency, waarmee 

je, onder meer door voorspelbaar te drukken, 

kans maakt in deze competitie.’ 

De samenwerking is niet voor korte duur. Sut-

ton: ‘De formele overeenkomst is voor twee 

jaar, maar Komori staat er om bekend dat het 

altijd streeft naar langdurige samenwerking. 

In principe wisselen we niet en investeren we 

voor de lange termijn. Klanten verwachten 

stabiliteit. Dus ook in onze partnerships is 

stabiliteit ons doel. Dat zie je ook in Duits-

land. Daar werken we ook al vijfentwintig jaar 

samen met onze distributeur.’ 

Landa
Voorlopig blijft de inzet van AtéCé gericht op 

de offsetpersen van Komori. Over andere ac-

tiviteiten van Komori, zoals de Landa-persen 

(die op Komori-onderstellen gebouwd worden) 

is nog niets afgesproken. Sutton: ‘Er bestaat 

een sterke band met Landa, maar producten 

die nog in een ontwikkelingsfase verkeren en 

pas op termijn vermarkt gaan worden, zijn 

nu nog niet opgenomen. Maar ja, als je als 

Komori je netwerk op orde hebt en er komen 

nieuwe producten in het portfolio, dan is te 

verwachten dat die via het bestaande relatie-

netwerk op de markt komen.’ 1

‘Samen verder  
bouwen op basis van 
ieders eigen kracht’

Op de Graficus Vakdag maakten AtéCé en Komori International Netherlands bekend 

intensief te gaan samenwerken. Op dit heugelijke feit werd het glas geheven door v.l.n.r.: 

Jeroen Hulshoff, general sales manager van Komori International Netherlands; Bert 

Schelhaas, algemeen directeur bij AtéCé; Neil Sutton, managing director van Komori 

International Netherlands; en Remco Smit, sales director Netherlands bij AtéCé.
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