Zamro en ERIKS slaan de handen ineen
Oprichting ERIKS Digital maakt transformatie naar ‘Industry 4.0’ versneld mogelijk
Amsterdam, 8 april 2019 – Per 8 april zullen Zamro en de webshops van ERIKS in
Belgie samen verdergaan als shop.eriks.be. Hiernaast worden alle digitale activiteiten
van ERIKS ondergebracht in het nieuwe bedrijfsonderdeel ERIKS Digital, gevestigd in
een nieuw kantoor aan de Wibautstraat in Amsterdam. Hier worden naast e-commerce
ook in-house andere digitale proposities voor de industriële b2b klanten van ERIKS
ontwikkeld.
Alle goede functionaliteiten van zowel de Zamro als ERIKS webshop zijn gebundeld binnen
één sterk e-commerce platform. Ook de teams achter beide webshops zijn samengevoegd
en werken nauw samen aan het doorontwikkelen van de nieuwe ERIKS-webshop op
shop.eriks.be. De klanten van beide platformen zullen hiervan profiteren.
Makkelijker bestellen voor b2b-klant
Floris Jan Cuypers, founder van Zamro en CDO van ERIKS, is enthousiast over de
samenvoeging: “De vernieuwde ERIKS-webshop biedt nog meer functionaliteiten die
speciaal ontwikkeld zijn voor de industriële b2b-klant. Denk aan verschillende betaalopties,
product filters, autorisatie flows en uitgebreide filtermogelijkheden. Ook kan men binnen de
vernieuwde webshop nog gemakkelijker de juiste producten vinden en bestellen. Daarbij
staan de productspecialisten van ERIKS met hun technische expertise klaar voor vragen van
klanten.”
Versneld naar ‘Industry 4.0’
Naast de e-commerce activiteiten wordt er binnen ERIKS Digital ook gewerkt aan andere
digitale proposities voor de industrie. Het doel is om, via digitale oplossingen, het leven van
klanten makkelijker te maken. Een voorbeeld van deze ‘Industry 4.0’ is de inzet van nieuwe
technologie zoals Big Data en Internet of Things (IoT) in een fabriek. Door sensoren te
plaatsen in machines en installaties kan men deze op afstand monitoren en benodigd
onderhoud voorspellen. Met deze zogeheten ‘predictive maintenance’ kan ERIKS de
veiligheid en uptime verhogen en de kosten verlagen voor de klant.
Over Zamro
Zamro is een webshop voor technische onderdelen en gereedschappen. De afgelopen 2,5
jaar heeft het team van Zamro een topprestatie geleverd door een zeer efficiënt en
volwassen e-commerce platform op te zetten op het gebied van gereedschap en technische
onderdelen. Het jonge bedrijf sleepte hiermee meerdere belangrijke prijzen in de wacht zoals
de Shopping Award voor ‘beste B2B webshop’ in 2018. De naam Zamro houdt per 8 april op
te bestaan.
Over ERIKS
ERIKS, het moederbedrijf van Zamro, is een ervaren dienstverlener die
werktuigbouwkundige componenten en technische, logistieke en engineering diensten levert
aan industriële bedrijven in alle sectoren. In de afgelopen 80 jaar heeft ERIKS diepgaande
kennis opgebouwd op het gebied van stromingstechniek, aandrijftechniek, industriële
kunststoffen, afdichtingstechnologie, gereedschappen en onderhouds- en
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veiligheidsproducten. Door verregaande focus op innovatie en digitalisering is ERIKS in staat
om continu in te spelen op veranderende klantbehoeften en technologische ontwikkelingen.
ERIKS heeft wereldwijd 7.500 werknemers, 350 vestigingen en is actief in 18 landen. In 2017
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bedroeg de omzet van ERIKS € 1.9 miljard. Voor meer informatie: www.eriks.com.
------- EINDE BERICHT ------Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Marieke Hermans
Head of Marketing ERIKS Digital
marieke.hermans@eriks.com
06-38366001
Daan Heijbroek
Head of Group Communications ERIKS
daan.heijbroek@eriks.com
06-10261955

