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Voys breidt uit naar Duitsland
Telecomprovider Voys voorziet vanaf nu ook Duitse bedrijven van zakelijke

telefonie in de cloud. Met de uitbreiding naar Duitsland staat de landenteller voor

Voys op vier.

Duitsland is alweer het vierde land waar Voys haar diensten aanbiedt. Nederlandse, Belgische

en Zuid-Afrikaanse bedrijven konden al klant worden bij de telecomprovider. Het van

oorsprong Groningse bedrijf bestaat sinds 2006 en maakt sindsdien een enorme groei door.

Voys biedt een alternatief voor bestaande Duitse telecomaanbieders. Met de VoIP-

telefonieoplossing van de provider zijn klanten flexibel en hebben ze de vrijheid om overal te

werken, waar en wanneer ze maar willen. In de gebruiksvriendelijke online telefooncentrale

Freedom kunnen Duitse klanten hun telefonie helemaal naar wens aanpassen.

De telecomprovider zet geen traditionele koers richting Duitsland. ‘Zo hebben we een heel

duidelijke doelgroep voor ogen: start-ups, scale-ups, cloud-georiënteerde en techy bedrijven in

grotere Duitse steden zoals Berlijn’, legt Mark Vletter, oprichter van Voys, uit. ‘Daarnaast is de

taal op onze website Engels.’

Duitsland is een opstap naar Europa. De groei die Voys de afgelopen jaren in Nederland

doormaakte, wil het bedrijf graag voortzetten in het buitenland. Mark Vletter: ‘De Engelse taal

wordt veel gesproken en maakt het schaalbaar om snel uit te breiden naar meerdere landen in

Europa.’ Op basis van ervaringen en onderzoek besluit Voys per land of ze haar diensten ook in

de taal van het land zal aanbieden.
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Dé zakelijke telecomprovider
Voys is een Spin-off van TNO en levert sinds 2006 vaste telefonie aan bedrijven; van online telefooncentrale tot
telefoonnummers en de bijbehorende toestellen op het bureau. Wij geloven dat zakelijke telefonie beter kan. De
mensen die bij ons werken en de klanten die we op een persoonlijk, open en ondersteunende manier  helpen
staan centraal.

Dit vertaalt zich in:

Advies van mensen met verstand van zaken.
Een eenvoudige webomgeving waarin de klant zelf de perfecte telecomoplossing kan bouwen.
En contracten die per dag opzegbaar zijn.

Zo zijn onze klanten vandaag en morgen optimaal telefonisch bereikbaar en besparen ze kosten!

De klant over Voys
Sinds augustus 2013 verzamelen en publiceren we de ervaringen van klanten op onze reviewpagina. Ook de
beoordelingen met verbeterpunten! Inmiddels hebben we ruim 1000 reviews ontvangen. Ons gemiddelde cijfer?
Een 8.7 en een NPS van meer dan 50%. Enkele quotes van klanten:

Meer flexibiliteit van een telefoonoplossing kun je je niet wensen. Cijfer: 9.

Snelle service, behulpzaam, handige toestellen en dito website, kortom, tof! Cijfer: 9.

Professionele uitstraling, goede oplossingen en tevens erg snel met oppakken van e-mail verkeer zou ik zeker
aanbevelen! Cijfer 8.

Awards
Voys won dan ook vele prijzen - van FD gazellen tot Slimste bedrijf - en is daarmee de snelst groeiende
telecomoperator van Nederland.

Meer telecom, minder kosten.
Welkom bij Voys
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