
Volg ons ook op LinkedIn
linkedin.com/company/epatra-b.v.

Epatra is de audiovisuele dienstributeur die zich toelegt op het 
distribueren van het totaalpakket binnen de professionele markt voor 
presentatie- audio/video- en industriële oplossingen.
Al meer dan 10 jaar zijn wij toonaangevend in distributie. Vooral de 
langdurige samenwerking met ons loyale dealerkanaal is onze kracht. 

Begonnen als distributeur van projectoren en uitgegroeid tot complete 
projectorganisatie welke samen met haar partners talloze innovatieve 
projecten realiseert.

Correcte, snelle informatie voorziening gecombineerd met een goed 
advies maakt bij ons het verschil. 

Uw audiovisuele 
dienstributeur



Uw audiovisuele dienstributeur
Pro-activiteit
Wij noemen onszelf “uw audiovisuele 
dienstributeur” omdat onze toegevoegde waarde 
zit in begeleiding, pro-activiteit en het adequaat 
reageren op uw aanvragen.

Er is voor u altijd wel een raakvlak om 
zaken te doen met Epatra. 
Omdat traditionele audiovisuele producten 
tegenwoordig naadloos integreren met 
IT-oplossingen is er voor u als dealer altijd wel een 
raakvak om onze oplossingen aan te bieden.

Onze kracht
Persoonlijk contact en advies is de drijfveer van onze 
manier van zakendoen. Geen moeilijke procedures 
voor bestellingen of informatie in te winnen. Epatra 
biedt de juiste balans tussen aanbod, kennis, service 
en support.

Ons team is continu bezig dealers te begeleiden en 
te ondersteunen bij aanvragen. Ons doel is uw aan-
vraag om te zetten in een gezamenlijke order.
Epatra is een organisatie met oog voor persoonlijk 
contact en loyaliteit. Lees onze nieuwsbrief, volg ons 
op Twitter, discussieer mee op LinkedIn en blijf op de 
hoogte van het laatste nieuws vanuit de markt.

Ondersteuning voor u als dealer
Epatra heeft de kennis in huis om een standaard 
vergaderuimte te transformeren tot een 
hoogwaardige multi functionele ruimte, waarbij 
bedieningsgemak en duurzaamheid centraal staan.

Hierbij staan 3 kernpunten centraal:
• Wij inventariseren geheel    
 vrijblijvend vooraf op locatie van   uw  
 klant. Vanzelfsprekend blijft   u  
 commercieel verantwoordelijk   voor  
 uw klant. 
• Epatra levert en factureert niet    
 rechtstreeks naar eindgebruikers
• Wij bieden een gedegen en
 prijsbewust advies, zijn     
 merkonafhankelijk en sturen aan  
 op de juiste toepassing. 
 Ons merkenpakket is hierop 
 uitgebalanceerd en toegespitst. 

U kunt bij ons tevens terecht voor:
• Demonstratie op locatie van de juiste en 
 professionele oplossing voor uw klant
• Lens-projectie afstand calculators
• Technische documentatie
• Aanbestedingen helpen in te vullen / advies 
 uit te brengen
• Partnerprogramma’s van leveranciers en 
 fabrikanten zoals spaarprogramma’s (incentives) 
• Marketing support voor uw uitingen en 
 beursondersteuning in personeel en materiaal  
 (demo  apparatuur)
• Inhuren van AV apparatuur (projectoren, 
 LCD / LED schermen).



TiC Narrow Casting
Flexibel, eenvoudig en 
tijdbesparend content beheren valt in één adem te 
noemen samen met onze hardware producten. Voor 
Narrow Casting voeren wij al geruime tijd TiC Narrow 

Casting. Een A-merk binnen de markt voor content 
oplossingen. Het unieke hierbij is dat de manier 

van opmaak met geen enkel ander pakket zo 
eenvoudig is als met TiC en dus succes boekt bij 
iedere klanttoepassing. TiC Narrow Casting is een 
manier om hardware te verkopen en 

andersom! 

‘Wat gaat uw klant tonen op het scherm?’  
‘Is er wel goed nagedacht over de impact en 
workflow voor het beheren en maken van 
actuele content?’ Vraagstukken waarover 
vaak niet of nauwelijks wordt nagedacht. 

Het gaat om beleving, gevoel en technisch 
samenspel tussen hard- en software met 
als resultaat een narrowcasting pakket 
met professionele, energiezuinige audiovisuele 
oplossingen gecombineerd.

Professional media 
Al vanaf het begin van High Definition 
oplossingen is Epatra betrokken bij de 
distributie van alle A-merken.

Van losse handheld camcorder 
voor professioneel gebruik tot een 
beweegbare en bedienbare full HD 
camera voor in bijvoorbeeld een 
kerk of congreszaal.

Presentatie AV en IT
De markt is voortdurend in beweging, elke oplossing 
is tegenwoordig IT-georiënteerd, of het nu gaat 
om het uitlezen op afstand van lampuren van een 
projector of het programmeren van een functioneel 
bedieningspaneel voor eenvoudige bediening van 
audiovisuele apparatuur. Wij hebben de kennis in 
huis van zowel AV als IT techniek. 

Epatra distribueert een breed pakket aan 
interactieve oplossingen zo zijn wij o.a. officieel 
distributeur van A-merken digitale schoolborden en 
interactieve presentatieoplossingen. 

Digitale schoolborden zijn al gemeengoed 
geworden, het gaat nu om cost of ownership en 
eenvoudige integratie met software en hardware. 
Epatra loopt hierin voorop qua innovatie en 
realisatie. 
Daarnaast is Epatra de enige welke alle 
technische varianten onder 1 dak 
heeft (denk aan LCD / LED 
of Touch of drukgevoelige 
borden).

Vakgebieden
Epatra kent de volgende segmenten:
• Presentatie AV
• IT en Office
• Educatieve toepassingen
• Media (video en narrowcasting)
• Medische AV oplossingen
• Homecinema



Epatra B.V. 
Ohmweg 63
2952 BB Alblasserdam
Tel: +31(0)78 - 68 11 420
Fax: +31(0)78 - 68 11 421
E-mail: info@epatra.nl

Epatra BVBA
Hasseltweg 58/1
3600 GENK
Tel.: +32 - (0)89 - 30 88 45
Fax: +32 - (0)89 - 30 88 46
E-mail: info@epatra.be

Volg ons ook op twitter
twitter.com/EpatraBV

Volg ons ook op LinkedIn
linkedin.com/company/epatra-b.v.

Service & Support
Voor service & support bent u Epatra aan het 
juiste adres. Naast reparaties en het leveren van 
onderdelen kunt u bij ons ook terecht voor het 
periodiek reinigen van apparatuur. 

Wij bieden tevens op maat afgestemde service- 
en onderhoudscontracten.

Epatra Project advies 
Epatra Project advies is een unieke extra 
mogelijkheid om gezamenlijk met u opdrachten en 
projecten te kunnen realiseren waarbij u volledige 
en vakkundige ondersteuning geniet vanuit ons 
professionele team van specialisten.

Epatra is gecertificeerd en onze eigen vaste 
installateurs genieten op regelmatige basis 
cursussen en opleidingen om de laatste noviteiten 
op AV/IT gebied toe te passen bij de meest 
uiteenlopende audiovisuele oplossingen.

Wij bieden deze service uitsluitend voor dealers 
dus niet rechtstreeks aan eindgebruikers, dit om 
misverstanden in de markt te voorkomen.

Contactgegevens

Epatra online
Onze website is een portaal waarbij u op 
eenvoudige wijze productinformatie kunt vinden 
en bijvoorbeeld lensafstanden kunt berekenen 
voor projectoren. Daarnaast publiceren wij 
dagelijks nieuws, trends en ontwikkelingen. Met 
uw persoonlijke dealerlogin kunt u tevens altijd 
actuele prijslijsten inzien en downloaden en 
ontvangt u onze maandelijkse nieuwsbrief.


