
 

UW ALLROUND
IT-PARTNER
Waarom zaken doen met meerdere bedrijven als het 
ook onder een dak kan? Ontdek alle voordelen van 
een samenwerking met NYBE.



Een samenwerking met NYBE

Over NYBE

Missie & Visie Jong & ervaren

We weten hoe vervelend het is om 
meerdere IT-partners te hebben: 
een voor de printer, de ander 

voor de software en weer een ander voor 
de website. Dit is precies de reden dat 
NYBE alle ingrediënten in huis heeft om 
u optimaal van dienst te zijn in de IT. Het 
diverse en flexibele NYBE team is  

Onze klanten
Elke klant is uniek. Onze klanten hebben allemaal een eigen verhaal. Dat zetten we 
graag zo creatief mogelijk om in een passend product. Of het nu gaat om een  
(ver)nieuw(d)e webshop, het aansluiten van de WiFi of een complexe IT-infrastructuur: 
iedereen is welkom. Lees de reacties van onze klanten op www.nybe.be.

Dagelijks mogen we onze klanten helpen met 
het omzetten van hun super idee naar een super 
product. Ook begeleiden we bij uitdagingen.

Onze visie is om de beste IT-partner te zijn in 
België en Nederland. Niet alleen op gebied van 
kennis, maar vooral service. Naast snelle reacties 
hechten we waarde aan meedenken en het streven 
naar echt het beste voor de klant.

NYBE is jong genoeg om mee te bewegen in de 
online wereld en in te spelen op de trends. We zijn 
ervaren genoeg om de juiste oplossing te bieden 
voor welke vraag dan ook. Simpelweg een 
optelsom van een allesomvattend aanbod op 
gebied van IT. Het onderscheidende vermogen zit 
hem in de persoonlijke service. Echte service. We 
zijn dus bereikbaar op alle gewenste momenten. 
Ook eventueel in het weekend en ‘s nachts.

Betrokken
Persoonlijk & toegankelijk

Betrouwbaar
Transparant & oprecht

Baanbrekend
Trendwatcher & creatief

Bedrijvend 
Out-of-the-box & bekwaam 

Begripvol 
Renting & in gesprek blijven

gespecialiseerd in IT. Onze volwaardige 
(web)developers, creatievelingen en  
duizendpoten staan klaar voor elke vraag 
en voor elke branche. Het doel is om zo 
veel mogelijk ondernemingen te helpen 
met alle voordelen van de snel  
digitaliserende wereld, zodat ze nog meer 
kunnen groeien.

VIJF B-KERNWAARDEN
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Het NYBE team helpt ondernemers met het laten groeien van hun bedrijf. Natuurlijk op 
gebied van internet, maar ook alles wat daar verder bij komt kijken. Het opmaken van 
een huisstijl, het drukken van visitekaartjes en het brainstormen over de beste aanpak 
naar klanten zijn voorbeelden. Door krachten te bundelen kunnen we zo optimaal  
mogelijk gebruik maken van elkaars sterktes. Daarom werken we regelmatig samen met 
onze partnerbedrijven. Van online betalingssystemen tot kassa’s en van beveiliging tot 
coaches. Contacteer ons gerust voor uw vraag of idee!

IT-SERVICES MARKETING CONSULTANCY

SERVICEWEBDESIGN SOCIAL MEDIA

Waar andere IT’ers vaak 
stoppen, gaan wij door. 
Software en hardware 
diensten op maat, hoe 

complex het ook 
lijkt. Van beveiliging tot een 

cursus WordPress!

Aan de hand van een 
marketingplan zetten we 
uw kanalen zo optimaal 

mogelijk in om de 
doelgroep te bereiken. 

Zowel offline als online. 
Laat uw bereik toenemen!

We adviseren u graag over 
de mogelijkheden voor uw 
bedrijf. Dat kan gaan over 

elk IT-onderwerp: van 
SEO tot netwerkbeheer. 
Ook start-ups helpen we 

graag.

Echte service maakt het 
verschil. Door onze 

persoonlijke en flexibele 
aanpak helpen we elke 
onderneming op een 

passende manier. U kiest 
zelf welke service bij u past!

NYBE biedt professioneel 
webdesign dat aansluit bij 

uw onderneming. Van 
simpele websites tot 

complexe webshops en  
webapplicaties op maat. 

Alles is mogelijk.

Een mens spendeert er 
gemiddeld 2,5u per dag. 
Een goede propositie is  

belangrijk om de doelgroep 
te targetten. Het zorgt voor 

bekendbaarheid en is 
perfect meetbaar.

Alle diensten onder één dak
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Van idee naar product
ARE YOU READY?

KOFFIE DRINKEN?

We staan klaar om de uitdaging aan te gaan om 
van uw geweldige idee een geweldig 
project te maken. Bent u er ook klaar voor? 
We verheugen ons alvast op een mooie 
samenwerking met super resultaten!

We brainstormen graag met u mee en halen 
graag alles uit de kast om uw bedrijf op de 
kaart te zetten. Plan een vrijblijvende afspraak 
met ons in om eens te kijken naar de  
mogelijkheden. Nog niet helemaal overtuigd? 
Bekijk hieronder twee reacties van klanten die 
al jaren met ons samenwerken.

“Het fijne aan deze firma is 
dat ze er 200 procent voor 
gaat en geen moeilijkheden 
uit de weg gaat. Onze 
website van de S550 is zeer 
geslaagd en onze  
multimedia wordt ook door 
NYBE onderhouden en  
versterkt. Nieuwe ideeën 
brengen ze aan om ons 
bedrijf in de kijker te zetten 
en ons te helpen in de 
nieuwste ontwikkelingen van 
hard- en software. Een  
samenwerking die  
gebaseerd is op wederzijds 
vertrouwen. NYBE speelt 
dan ook een grote rol bin-
nen ons bedrijf en we kun-
nen er altijd op rekenen.”

“Wij zijn super tevreden over 
de service van NYBE. Het 
team hanteert een heel  
persoonlijke aanpak, en 
NYBE gaat altijd tot het  
uiterste voor haar klanten.  
Bovendien geeft NYBE ook 
advies, tips & tricks mee, die 
erg praktisch toepasbaar 
zijn. Het eindresultaat van 
hun projecten mag er ook 
altijd wezen! Thumbs up 
voor NYBE.”

Lieze Geebelen Adelbert Engler

Proactify The Mustang Garage

HELLO@NYBE.BE +32 11 58 41 52 WWW.NYBE.BE


