
bulthaup partner worden

Alles wat we doen, doen we met passie. 
Alleen als we zelf enthousiast zijn, kunnen we 
anderen enthousiasmeren. 

Als bulthaup partner bent u een onafhankelijk han-
delspartner en tegelijk een ambassadeur voor ons 
merk. U profi teert van onze grote naamsbekendheid 
als wereldwijd premiummerk. Onze brand image en 
onze producten maken dat u zich onderscheidt van 
de concurrentie.



Wij kiezen onze handelspartners  
met zorg uit en vinden daarbij kwaliteit 
belangrijker dan kwantiteit.

Dit selectieve en heldere bedrijfsconcept 
betekent een belangrijke bescherming 
voor de investeringen van onze geauto-
riseerde partners. Tot het internationale  
bulthaup netwerk behoren ca. 400  
handelspartners in meer dan 50 landen  
overal ter wereld. Bij de keuze van 
bulthaup vestigingen staan, net als bij 
al ons denken en handelen, kwaliteit en 
exclusiviteit voorop.

Onze afdeling sales staat u reeds terzijde 
bij het kiezen van de locatie voor uw 
bulthaup showroom, om een langdurig 
en succesvol partnership mogelijk te 
maken. Allereerst worden gedetailleerde 
potentieelanalyses uitgevoerd en een 
business plan voor de eerste vijf jaar 
opgesteld, om de geschikte vestigings-
plaats te bepalen. 

Samen met onze afdeling Corporate 
Architecture maken we met u een plan 
op het bulthaup brand image 
afgestemde showroomconcept. Lokale 
omstandigheden, die overigens ook 
moeten aansluiten bij uw voorkeuren  
en karakter, worden in het plannings- 
proces meegenomen.



U en uw medewerkers zijn als 
ambassadeurs van ons merk 
de belangrijkste schakel tussen 
de klant en ons als fabrikant.

De klant verwacht een betrouwbare 
partner, die een vakkundige kijk heeft 
op ruimtelijke situaties en goed luis-
tert naar zijn persoonlijke wensen en 
behoeftes: een partner die een inte-
graal, op hem afgestemde leefruimte-
planning uitwerkt en hem de zekerheid 
geeft dat hij als hij tot aankoop over-
gaat de juiste beslissing neemt. 

De ervaring heeft geleerd dat bij het 
leiden van een bulthaup showroom 
allereerst de volgende taken en functies 
van belang zijn: management, marke-
ting, boekhouding, verkoop, planning, 
binnen-huisarchitectuur, alsmede order-
afhandeling en montage. We geven u 
graag advies bij de opbouw en training 
van uw team. 

Ons bedrijf is gegrond op een professi-
onele en collegiale samenwerking 
met onze dealers overal ter wereld en 
we ondersteunen u vanaf het begin 
bij al uw vragen, om ervoor te zorgen 
dat u een goede start kunt maken op 
weg naar een succesvol bulthaup 
partnerschap. 

We hopen dat we uw interesse gewekt 
hebben – en verheugen ons op uw 
bericht of aanvraag voor een persoon-
lijk gesprek, en vooral: op een goede, 
lange en succesvolle samenwerking! 

Ons contactformulier vindt u onder: 
www.bulthaup.com/retailpartner


