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Velkommen til...
Hos Firstcom Europe har vi travlt, og vi har derfor ansat 2 nye Account Managers til vores
regionskontor i Middelfart.
Vi har budt velkommen til Frederik og Michael, som begge kommer med mange års erfaring
indenfor salg af teknologi løsninger.
Frederik vil fremadrettet varetage vores kunder på Fyn og Michael vil varetage kunderne i
Sønderjylland.
Personligt siger de selv:
Frederik:
Mit navn er Frederik Larsen og jeg er 29 år. Min branche erfaringer spænder bredt.
Tidligt i min karriere stiftede jeg kendskab med telebranchen og befandt mig godt i denne
branche.
Herefter søgte jeg alligevel nye udfordringer, først i tøjbranchen og de seneste 3 år har jeg
arbejdet med salg af betalingsløsninger.
Min konklusion er, at jeg befinder mig bedst i telebranchen, derfor er jeg utrolig glad min nye
stilling hos Firstcom Europe som løsnings konsulent.
Michael:
Michael Plambech , 54 år. Jeg har på baggrund af min mangeårige karriere indenfor salg stor
erfaring med bla. rådgivning og servicering af kunder.
Det falder mig nemt at tale med andre mennesker, og mine stærke kommunikative evner gør
det let for mig at kommunikere på alle niveauer såvel mundtligt som skriftligt. I forbindelse
med mit job som konsulent har jeg også bevist, at jeg mestrer de administrative opgaver, som
går godt i spænd med min strukturerede og organiserede arbejdsform.
Hos Firstcom Europe glæder vi os, til I skal møde Frederik og Michael.

Har du også brug for trådløs telefoni?
Mange kunder efterspørger stadig muligheden for at benytte trådløs telefoni.
Vores mange års erfaring med telefoni har lært os at der findes mange muligheder, men DECT
løsninger betyder altid trådløs telefoni i verdensklasse.
Selvom der findes flere alternativer til DECT, er det stadigvæk en stabil og sikker teknologi til
at dække behovet for trådløs telefoni.
Vores IP DECT løsning fra Ericsson-LG er netop blevet opdateret med nye baser og håndsæt.

Med de sidste nye produkter, kan vi nu både levere små prisbillige løsninger og de helt store
løsninger, hvor der er brug for at bevæge sig frit over et stort areal med en aktiv samtale.
Ring på 70106600 og hør nærmere om mulighederne for trådløs telefoni

Er din virksomhed klar til at vokse med
fremtidens telefoni?
Fastnet, PBX og mobiltelefoni?
Hvad er vigtigst for din virksomhed? Firstcom Europe er din totalleverandør af telefoni. Tænk
på os, når din telefoni skal virke og samtidig sikre dig fleksibilitet - og tænk så på den værdi,
telefonien har tilført dig.
•
•

•
•

Private Cloud: Fleksibelt og 100 % . Du får mulighed for at kunne skalere alt efter
ønsker og behov.
Softphone: Med en softphone bliver du omstillingsparat og effektiv. Her får du en
app, som bliver omdrejningspunktet for al din kommunikation. Ydermere kan din
softphone kan tilknyttes op til 4 enheder - samtidig. F.eks. mobil, PC, iPad og
bordtelefon.
SIP-forbindelse: SIP forbindelsen vil reducere dine nuværende udgifter til forbrug - og
du vil opnå samme gode opkaldskvalitet.
IP-telefoni: internettet gør det muligt for dig, at tilslutte IP telefoni. Langt de fleste
har i forvejen et netværk, som uden problemer vil kunne køre IP telefoni. Her vil du
også kunne tilslutte en bordtelefon eller måske en DECT løsning. IP telefoni fra
Firstcom Europe er baseret på kvalitet fremfor kvantitet.

Få en live demo af Mitel produkterne fra til Firstcom Europe

Vi vil meget gerne vise dig, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med telefonien.
Kontakt Marie-Louise Ruders for en demo på: 21420364, hvor du kan se fremtidens telefoni
fra Mitel

