the
auto
motive
Fource

Met de juiste kennis en ervaring kan
een organisatie uitgroeien tot een grote
speler. Als een speler eenmaal groot is,
dan is het als een vliegwiel – opgedane
kennis en ervaring vermenigvuldigen zich
exponentieel. Het is voor Fource namelijk
niet of/of. Het is altijd en/en.

Automotive source
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Dat geldt ook voor de wereld die distributie
van automaterialen, smeermiddelen en
gereedschappen heet. In ieder geval, als het
aan Fource ligt. Sinds 2014 nieuw van naam.
Maar met een imposante voorgeschiedenis
van vier giganten: Van Heck, Havam, Harrems
en Kühne. Ooit of/of. Nu en/en.
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Fource spreekt niet over krachtenbundeling.
Fource doet. Fource is zo’n zeldzame
organisatie die de daad bij het woord voegt.
Die echt goede eigenschappen verenigt tot
een bijna perfecte mix van productkennis
en logistieke vaardigheden.

Automotive source
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Om nog maar te zwijgen van de continue
drang om te innoveren. En dan niet
innoveren vanwege het innoveren. Of
omdat LKQ en Sator dat eisen. Maar
innoveren omdat de markt dat vraagt.
Omdat de klant daar beter van wordt.
In 2014 was de markt rijp voor Fource.
Sindsdien is het niet meer of/of.
Het is en/en.
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Intelligenter
lokaler
sneller
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Intelligenter
lokaler
sneller
Automotive powerhouse zijn draait niet alleen om het hebben van
de grootste voorraad. Het draait om de kennis van die voorraad,
van elk detail van elk van de 165.000 artikelen. De bron moet goed
zijn. De bron moet up-to-date zijn. De bron moet bereikbaar zijn.
De bron moet begrijpelijk zijn. Dat is pure intelligentie. Daar gaat
Fource ver in, verreweg het verste. Dat is automotive begeistert
zijn. Met zestig medewerkers de data bijhouden. Full time, elke
dag de kennis actueel houden. Er bovenop zitten. Merken, typen
en uitvoeringen worden dagelijks toegevoegd aan de bron,
mogelijk wel de meest begerenswaardige brok data in de mondiale
automotive sector. Met maar één doel: de grossier het juiste
product leveren. Het is niet of/of. Het is en/en.
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Intelligenter
lokaler
sneller
Automotive powerhouse zijn draait niet alleen om het hebben
van de grootste voorraad en de meeste kennis van die voorraad.
Dat zijn belangrijke voorwaarden. Logische voorwaarden volgens
Fource. Het gaat er echter om dat de juiste voorraad en de juiste
kennis bij de klant komt. Altijd op tijd. Altijd voorraad binnen
handbereik. De mensen van Fource zijn ware schapmeesters. Met
logistiek als krachtig instrument. Geen enkele marktpartij kan wat
Fource presteert met haar Sameday-team: 8.700 kilometers per dag
leggen onze wagens af. En dan rijden er in de nacht ook nog eens
elf trucks; dat is lokaler zijn. Vaste routes en voorgeprogrammeerde
distributie. Echt lokaler. Klanten rekenen op Fource en Fource
maakt het waar. Met logistiek is het alles of niets, geen half werk.
Het is niet of/of. Het is en/en.
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Intelligenter
lokaler
sneller
Waar voorraad, logistiek en kennis op orde zijn, daar moet de
klant nog altijd de bron weten te vinden. Snel en zonder omwegen.
Het paradepaardje van Fource is snelheid. Fource combineert
de beste systemen die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld.
Baanbrekende tools als mijngrossier.nl en mijngarage.nl bieden
de klant en de klant van de klant toegang tot een niet meer weg
te denken brok informatie en een gigantische voorraad. Systemen
die het simpelweg makkelijker maken. Completer. Sneller. Fource
zal altijd blijven innoveren op dit gebied. Voortdurend opschakelen,
doorschakelen en voorop lopen met systemen die het sneller
maken. Fource brengt versnelling in de markt. Car knowledge
meets data. Data meets logistics. Logistics meets power. Dat
maakt Fource de bron van succes. Fource, automotive source.
Omdat het niet of/of is. Maar en/en.
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Fources

PartsNet

TopMec digitaliseert alle processen in de
werkplaats en brengt technische kennis tot
onder de brug.

PartsNet biedt de klant 24/7 toegang
tot 165.000 artikelen, actuele prijzen en
levermogelijkheden.

>

Wij zijn Fource. Wij zijn intelligenter, lokaler en sneller. Fource
deelt haar krachten met de klant. Met de klant die volmondig en
met heel het hart kiest voor Fource. Want het is en/en. Niet of/
of. Het klinkt als een mooie marketingleus: en/en. Toch schuilt er
meer achter, het gaat namelijk om partnerschap. Fource wil op een
gelijkwaardige, eerlijke en transparante basis zakendoen met de
klant. Fource heeft veel te bieden, maar de klant net zo goed. De
klant vraagt veel, maar Fource net zo goed. Dat is handelen, dat is
zakendoen. Maar als we zakendoen, dan gaat het register ook echt
open. Fource biedt een imposant programma benefits. Waarde
toevoegende tools en diensten voor de partners. De concretisering
van jarenlange kennis en ervaring. De concretisering van een
marketingleus: het is en/en.

>

Toolspecial

Toolshop

Toolspecial is hét instituut in Nederland voor
gereedschappen en werkplaatsuitrusting.

Toolshop is het lucratieve shop-inshop gereedschappenconcept voor de
grossier en de online webshop voor elke
gereedschappenklant.

>

>

mijngrossier.nl

mijngarage.nl

EasyDiesel

Olieconcept

Mijngrossier.nl is het best ingevoerde
online bestelsysteem voor autobedrijven in
Nederland.

Mijngarage.nl biedt de automobilist heldere
prijzen voor reparaties en onderhoud.

EasyDiesel traint garagisten om zelf
veelvoorkomende dieselreparaties
eenvoudig uit te kunnen voeren.

Met MPM als beste en sterkste oliemerk in
en om de werkplaats kan elk autobedrijf
zich onderscheiden van de massa.

>
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TopMec

>

>

>
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mijngrossier.nl

mijngarage.nl
De keten eindigt niet bij het autobedrijf; het laatste station
is de automobilist. Ook de automobilist ervaart de kracht
van Fource, via mijngarage.nl. Met mijngarage.nl kan
de consument heel eenvoudig een prijs opvragen voor
een reparatie aan de auto. De automobilist kan kiezen
uit een helder en transparant overzicht van producten en
voorkomende werkzaamheden. Mijngarage.nl zet daar
scherpe en vaste prijzen voor neer en biedt de eindklant
een landelijk dekkend netwerk van autobedrijven aan.
En het is geen geheim: dat netwerk bestaat uiteraard uit
autobedrijven die op hun beurt weer via mijngrossier.nl
bestellen. Wij noemen dat: en/en in optima forma.

Fource deelt haar krachten met haar partners. En die
partners delen deze krachten weer met hun partners:
de autobedrijven. Met wellicht wel de grootste parel
in het uitgebreide pakket marketingtools van Fource:
mijngrossier.nl. Mijngrossier.nl is het best ingevoerde
online bestelsysteem voor autobedrijven in Nederland.
Het is de digitale bron waar elke monteur en reparateur
snel en eenvoudig kan vinden wat hij nodig heeft. Vinden
én bestellen. En dat bestellen gebeurt dan uiteraard via
een partner van Fource – de grossier die heeft gekozen
voor en/en. De onderdelen van elke bestelling vindt het
autobedrijf in onze digitale onderdelencatalogus HBase
en het ongeëvenaarde AutoTools.
AutoTools ontsluit technische informatie van maar liefst
22.000 autotypen; Fource heeft 9.600.000 kentekens in
de database en we hebben alle in Nederland verkochte
autotypen fijnmazig gespecificeerd op basis van merk,
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type, motorcode, bouwjaar en uitvoering (zoals: aantal
deuren, stationwagen, etc.). De beste data, zo vanuit
de bron op de werkvloer. En degene die denkt dat de
Nederlandse monteur nog niet klaar is voor online, die
heeft zitten slapen: per dag wordt AutoTools al 6.500
keer geraadpleegd. Mijngrossier.nl is dus geen hippe
gadget (dit fenomeen bestaat al sinds 2003), maar een
automotive source op zich. Compleet met een eigen
wekelijkse nieuwsbrief, een eigen spaarsysteem, een
eigen promoteam en eigen promotionele acties. Daar
stopt de kracht van mijngrossier.nl echter niet; Fource
biedt via dit kanaal ook een trainingsportal – een zeer
ruim pakket technische trainingen voor monteurs.
Diezelfde monteurs delen kennis met elkaar via de AMT
Reparatiewijzer van mijngrossier.nl. Pure krachtpatserij
dus, door de keten heen tot aan de monteur. Om de
bestellingen in diezelfde keten in goede banen te leiden.
Via onze partners dus. En/en.

TopMec
TopMec is de ultieme tool voor het autobedrijf. Ooit
geïntroduceerd als de ‘missing link’ tussen monteur,
werkplaatschef en receptie, nu algemeen geaccepteerd
als de ideale ‘werkplaatsassistent’. TopMec stelt de auto
centraal. Via het kenteken krijgt de werkplaats toegang
tot onze bron. Alle actuele technische informatie, op
dat moment in de markt beschikbaar, wordt helder
gepresenteerd. Plus advies over de betreffende reparatie.
Plus de benodigde onderdelen. Plus/plus dus, oftewel
en/en. TopMec digitaliseert alle processen van een
autobedrijf, van kenteken, naar offerte, naar werkorder,
naar bestellijst – met als resultaat: minder foute
bestellingen en een optimale bezetting van de brug.
En/en dus.
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Toolspecial

PartsNet

Fource is een automotive powerhouse. Wij willen
de beste zijn in ieder aspect van ons werk. Voor ons
betekent dat dan automatisch dat wij monteurs de beste
gereedschappen bieden. En dat we dus ook het beste
podium voor gereedschappen bieden: Toolspecial.
Het Toolspecial magazine van Fource is met een
oplage van 113.000 en een verspreiding onder meer
dan 650 klanten en maar liefst 14.000 garages dé
gereedschappenautoriteit van Nederland. Elke editie
tot aan de rand toe gevuld met handgereedschap,
luchtgereedschap, elektrisch gereedschap en
werkplaatsuitrusting. Toolspecial is een instituut, met een
eigen website, eigen social media, een eigen nieuwsbrief
en de webshop Toolbase (50.000 artikelen). Het is
namelijk nooit: of/of.

Dat Fource een online powerhouse is, dat is een
understatement. Wij hebben de mensen, de kennis,
de data en de kracht om de beste systemen in de
automotive sector te ontwikkelen. Een systeem in de
categorie ‘best’ is onbetwist PartsNet. PartsNet is het
meest gebruikte bestelsysteem in de Nederlandse
automotive sector. Met PartsNet heeft de klant
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24/7 toegang tot actuele prijzen en artikelen in de
magazijnen van Fource. Bestellen is eenvoudig, maar
ook kan de klant in PartsNet facturen en pakbonnen
inzien, manco’s en retouren aanmelden, screeningen
aanvragen, RAI-bestanden downloaden en garanties
aanvragen. Meer dan en/en.

Toolshop
Fource is sterk in tools. En Fource is sterk in online.
Dat sluit echter niet uit dat Fource ook sterk is op
de winkelvloer. Toolshop is daarvan het sluitende
bewijs. Met Toolshop brengt Fource Toolspecial
naar de grossier. Toolshop is namelijk het shopin-shop gereedschappenconcept voor de grossier.
Toolshop-grossiers hebben als eerste de nieuwste
gereedschappen. Toolshop-grossiers krijgen de beste
marketingondersteuning. Toolshop-grossiers krijgen de
beste demo-materialen. Toolshop-grossiers profiteren
mee van www.toolshop.nl – de gereedschappenwinkel
voor de online koper. Zoals het een marktleider betaamt:
Toolshop is helemaal af. Met andere woorden: Toolshopgrossiers kiezen voor en/en.
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Olieconcept
Fource biedt het beste van vier werelden. Opgeteld
hebben we meer dan 350 jaar ervaring in de automotive
sector. Logisch dus, dat het beste motoroliemerk op
aarde Fource kiest als haar verlengstuk in Nederland. We
spreken hier over MPM, zelf goed voor meer dan 25 jaar
ervaring in de olie-industrie.
Innovatief, baanbrekend en voorloper. Kiezen voor
Fource is kiezen voor MPM. En/en.

Het is niet
of/of, maar
en/en.

EasyDiesel
Een van de speerpunten van Fource is: intelligenter.
Als we onze concepten zouden labelen, dan zou
het concept EasyDiesel zeker het label ‘intelligenter’
hebben. Met EasyDiesel stelt Fource garagisten in staat
veelvoorkomende dieselreparaties in eigen huis uit te
voeren. In eigen huis dus. Belangrijk, want vaak ‘loopt
deze omzet weg’. Naar specialisten. Met specialistische
kennis, onderdelen en apparatuur. Fource houdt er
niet van als omzet weg loopt en dus biedt Fource haar
dieselkennis aan, in nauwe samenwerking met de
gerenommeerde trainingsinstituten GMTO en Autonivo.
Uiteraard biedt Fource ook de juiste onderdelen. En het
juiste gereedschap, te koop of te leen. En/en is voor
Fource ook echt en/en.
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Fundaments
make the
market
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Assortiment

SalesSupport

Succes kent een aantal basisvoorwaarden. Voor een
automotive powerhouse is de meest voor de hand
liggende: voorraad. Dat voert echter verder dan zoveel
mogelijk kubieke meters vullen met zo veel mogelijk
producten. Een goede voorraad heeft de juiste breedte
en diepte en de juiste aantallen van de juiste lijnen.
Als het gaat om assortiment kent Fource geen gelijke.
Een droog vinkje achter de eerste basisvoorwaarde.

Fource heeft dus het assortiment en Fource kan die
voorraad het snelste op de juiste plaats hebben. Dat
vraagt om heel veel intelligentie. Fource investeert dan
ook meer dan gemiddeld in ICT. Echter nog meer in de
ware bron van zijn intelligentie: de mensen. Elke werkdag, van 8.00 tot 18.00 uur staan de knapste koppen in
de branche paraat om alle technische en logistieke vragen te beantwoorden. Car knowledge meets passion.

Logistiek

Sales Team

Dan heb je de grootste voorraad automotive materialen
van Nederland. De beste lijnen. Het meeste gereedschap. En dan? Dan heb je niets. Assortiment is niets
zonder logistiek. Een garagist gaat voor de snelste. En
dus gaat een grossier voor de snelste. Ook hier geldt
weer: niemand kan in Nederland wat Fource kan. Met
onze Sameday- en nachtleveringen. Het tweede vinkje
bij de basisvoorwaarden. En/en.

Intelligentie komt niet vanzelf bij de grossier: Fource
heeft dan ook een indrukwekkende sales force. Al is de
term ‘sales’ wellicht niet de juiste; onze twintig buitendienstmedewerkers zijn meer adviseur. Elk met een
eigen regio, elk met een eigen expertise. Of het nu gaat
om automaterialen, gereedschappen, olie, voorraadadvies, accessoires, diesel of schadedelen – het is
nooit of/of, altijd en/en.
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Uw bron
van succes
E-nieuwsbrief

Beursondersteuning

Fource is de automotive source. Uiteraard een bron van
producten, maar zeker ook een bron van kennis. Als het
dan gaat om en/en, dus om partnerschap, dan houdt
Fource niet de kaarten tegen de borst. Integendeel, dan
gaat alles op tafel. Kennis delen om samen beter te
worden. Via bijvoorbeeld de wekelijkse nieuwsbrief. Tot
op de laatste pixel vol met prijswijzigingen, acties en
productintroducties. Car knowledge meets IT.

Fource laat het knokken in de markt niet over aan
haar partners; waar nodig stapt Fource zelf in de
ring. Vanzelfsprekend de denkbeeldige ring, zoals de
landelijk of regionale beurs of de huisbeurs van een
partner. Want als je het durft jezelf een lean, mean
marketingmachine te noemen, dan moet je er ook
staan. Fource staat er. Met al haar concepten en lijnen.
Als het er op aankomt, dan is het echt: en/en.

Marketingacties
Fource heeft haar assortiment en haar logistiek op
orde. Maar laten we er geen doekjes om winden;
Fource is ook een lean, mean marketingmachine.
Wij weten hoe we een product in de markt moeten
zetten. Wij weten welke acties werken. Wij weten hoe
marketing werkt. De partners van Fource profiteren van
deze marketing-power. Die partners haken aan bij onze
landelijke marketingacties. Ook dat is: en/en.
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Bekijk ons verhaal
op www.fource.nl
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Fource Schiedam (headquarters)
's-Gravelandseweg 379
NL-3125 BJ Schiedam
P.O. Box 103
NL-3100 AC Schiedam
The Netherlands
T +31 10 446 96 00
info@fource.nl
www.fource.nl

