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“Ons assortiment
kunnen we met heel
weinig inspanning
uitbreiden”

v.l.n.r. Alice Jacobs-den Ouden BEDRIJFSBUREAU,
Wim Faro BEDRIJFSBUREAU

Montis ontwerpt en produceert
hoogwaardige designmeubels,
voornamelijk zitmeubels.
Vooraanstaande ontwerpers en
innovatieve productiemethoden
staan garant voor een ‘eerlijk
en efﬁciënt industrieel product’.
Om het uitgebreide assortiment
designmeubels aan de man te
brengen, maakt Montis gebruik
van een internationaal verkoopnetwerk. Bedrijven en consumenten zijn de belangrijkste
afnemers. Al jaren richt Montis
zich op het hogere segment van
de designmarkt. De afnemers
kopen geen standaardmeubels.
Ze stellen heel klantspeciﬁek
hun ‘eigen’ meubels samen. Ze
kiezen niet voor een standaardstoel, maar voor een stoel van
díe ontwerper, met dát onderstel en bekleed met leer/stof
in dié kleur. Het aantal keuzemogelijkheden is groot, dus
de orderverwerking complex.
Om die te stroomlijnen, zet
Montis de geavanceerde sales
conﬁgurator van Sofon in. Alice
Jacobs-den Ouden en Wim
Faro, beide werkzaam op het
bedrijfsbureau, vertellen wat
Sofon voor hun bedrijf heeft
betekend de afgelopen tien jaar.
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Montis stroomlijnt
complexe orderverwerking
met Sofon
HISTORIE
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“Ons assortiment kunnen we met heel
weinig inspanning uitbreiden”
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klantvriendelijker
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