
Micromedia
Kerkenbos 10-117
6546 BJ  Nijmegen
(t) 024 645 2544
(f) 024 645 2539
(e) verkoop@micromedia.nl
(w) www.micromedia.nl
Contactpersoon: Judith Muller

Micromedia scoort met  
toekomstgerichte diensten

Terwijl andere partijen 
moeite hebben de 
veranderingen in het 
entertainmentlandschap 
bij te benen, maakt 
Micromedia juist een 
periode van groei door. 
“Ik keek vanochtend naar 
de cijfers en daar werd 
ik erg vrolijk van”, zegt 
salesdirector Judith Muller.

Door: Werner SchloSSer

Dat de entertainmentbranche on-
der druk staat is ook Micromedia 
niet ontgaan. Toch ondervindt de 

Nijmeegse distributeur hiervan geen last. 
“Wat ons erg helpt, is het feit dat wij al-
tijd onze eigen koers varen en naar de toe-
komst kijken”, meent Judith Muller. “Zo 
hebben wij al in een heel vroeg stadium de 
multichannel-gedachte omarmd, en ervoor 
gekozen zowel actief te zijn op het gebied 
van software, gaming als consumenten-
elektronica. Van die keuzen profiteren wij 
momenteel volop.”
Muller kan dan ook melden dat 
Micromedia ‘een goede groei’ doormaakt. 
“We doen het een stuk beter dan de 
markt.” Dat is volgens de salesdirector het 
resultaat van jarenlang bouwen. “We leve-
ren aan retailers, e-tailers en combinaties 
daarvan. Daar zit een goede spreiding in, 
dus ook een spreiding van risico’s.”

Digitale distributie
Naar de eigen organisatie kijkend, conclu-
deert Muller dat het succes en bestaans-
recht van Micromedia voortkomt uit het 
aanbieden van veel verschillende diensten. 

“Veel van onze collega’s zijn pure inkoop/
verkooporganisaties, maar dat kan ieder-
een. Bij ons maakt dat slechts 10% van 
onze omzet uit. Om klanten echt aan je te 
binden, moet je veel meer bieden, en daar 
ligt juist onze kracht.”
Als voorbeeld noemt Muller het integreren 
van systemen bij de klant, zoals vmi (ven-
dor managed inventory, het in overleg met 
de klant bijhouden van de winkelvoorraad) 
en drop shipments (producten aan eindge-
bruikers leveren in de look & feel van de 
winkelier). “In dat laatste kunnen wij heel 
ver gaan, tot facturatie en inning aan toe.”
Een nieuwe, Europese dienst die 
Micromedia op dit moment ontwikkelt, 
heeft met digitale distributie te maken. 
Hierover wil Muller nog niet veel meer 
kwijt dan dat Sanoma een van de eerste 
klanten is. De uitgever lanceerde onlangs 
de games-on-demand-dienst Gametron, 
die Micromedia faciliteert.

Betrouwbaarheid
Muller noemt Micromedia ‘een betrouw-
bare partij die met zijn klanten meedenkt 
over de toekomst’. “Wij komen regelmatig 

bij klanten met ideeën, waar zij zelf nog 
niet over nagedacht hebben.” Zo is de sales-
director ervan overtuigd dat de toekomst 
voor winkeliers ligt in een verschuiving 
van multichannel naar crosschannel. “Een 
veel verder gaande integratie van retail en 
e-tail dus. Daarom is het voor onze klanten 
een groot pluspunt dat zij onze database, 
waarin alle producten verrijkt zijn met een 
veelheid aan informatie, kunnen gebruiken 
als ‘achterkant’ van hun eigen webshop. 
Dat, gecombineerd met onze hoge lever-
betrouwbaarheid, maakt dat Micromedia 
nu al een grote speler is op het gebied van 
software en gaming, en flink groeit in con-
sumentenelektronica.” ◾
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