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-- Persbericht -- 

Fellowes Benelux 

 

FELLOWES: “LEVERANCIER VAN HET JAAR 2018” 

 

Fellowes Brands™ heeft de award voor “Leverancier voor het jaar 2018” gewonnen op de Quantore 

ledendag, in Hilversum, 15 april. Het bedrijf is erkent voor hun sterke positie en toewijding als 

leverancier.   

Afgelopen maandag vond de jaarlijkse relatiedag van Quantore plaats. Quantore is de groothandel 

van Nederland waar bijna 450 kantoorvakhandelaren bij aangesloten zijn. Tijdens de afsluitende 

presentaties werden de awards uitgereikt voor beste operationele prestatie, beste commerciële 

prestatie, e-commerce leverancier van het jaar en, tot slot, leverancier van het jaar. Fellowes werd 

genomineerd voor leverancier van het jaar.  

Voor de tweede keer in drie jaar heeft Fellowes de prestigieuze ‘Leverancier van het Jaar’ award in 

de wacht gesleept. De jury sprak haar waardering uit over de goede samenwerking en de hoge 

kwaliteit producten en noemde Fellowes een betrouwbare partner die meedenkt, snel reageert, een 

goede know-how van producten en de markt heeft en een actief promotiebeleid voert.  

Fellowes Key Accountmanager, Paul van de Ven reageerde: “Wij zijn verheugd dat we erkend zijn 

door Quantore voor onze jarenlange gezamenlijke inspanningen en de groei die we doormaken. Ik 

wil graag oprecht onze Quantore leden en klanten bedanken voor het vertrouwen in Fellowes als 

merk en betrouwbare partner. Deze prijs zie ik als een kroon op het werk die het hele Fellowes team 

geleverd heeft. ”   

---- EINDE ---- 

 

 

Over Fellowes Brands™ 

Fellowes Brands™ biedt naast ergonomische oplossingen een breed scala aan producten voor thuis 

en op kantoor, waaronder papiervernietigers, luchtreinigers, inbindmachines, lamineermachines, 

bureauaccessoires, mobiele accessoires en archiefoplossingen. Fellowes Brands is opgericht in 1917 

door Harry Fellowes en heeft zijn hoofdkantoor in Itasca, Illinois. Het heeft wereldwijd meer dan 



1.500 mensen in dienst en kantoren in 20 landen. Fellowes producten zijn verkrijgbaar in meer dan 

100 landen. Voor meer informatie gaat u naar www.fellowes.com. 

 


