
PERSBERICHT  

Alkmaar & Venlo, 25-6-2015: Alterdesk, de Alkmaarse ontwikkelaar van een zakelijke messenger, gaat 

een vruchtbare samenwerking aan met consultancybureau Steyl Management uit Venlo.  

Nieuw partnership voor Alterdesk en Steyl Management 

Als je een mooi product hebt gecreëerd, wil je uiteraard dat de hele wereld daarvan weet. Zo was het 

ook voor Alterdesk CEO Niels Greidanus – met zijn team van gemotiveerde developers werkte hij sinds 

2013 keihard aan het ontwikkelen van de Alterdesk team messenger. Begin dit jaar werd deze zakelijke 

messenger gelanceerd.  

Nu is het een kwestie van de doelgroep bereiken, zodat zoveel mogelijk professionals profijt kunnen 

hebben van de mogelijkheden die het product te bieden heeft. De samenwerking met Steyl 

Management die Alterdesk sinds deze week is aangegaan heeft de potentie om het zakelijke netwerk en 

de gebruikersbase van Alterdesk flink te vergroten.  

Jort Tosserams, de eigenaar van onder meer Steyl Management, kan zich beroepen op ruim 20 jaar 

ervaring in management en ondernemerschap. Hij ziet in de samenwerking met Alterdesk een grote 

meerwaarde voor zijn zakelijke netwerk: “Toen ik Alterdesk tegenkwam was ik eigenlijk direct verkocht. 

Ik ben de messenger meteen zelf gaan gebruiken en nam kort daarop contact op met Niels. Ik geloof in 

dit product en in een vruchtbare samenwerking voor beide partijen.” 

Ook Niels Greidanus is enthousiast: “Je merkt aan alles dat Jort door zijn jarenlange ervaring kennis van 

zaken heeft en de meerwaarde van ons product begrijpt. Als tevreden power user van Alterdesk is hij 

ook de ideale persoon om de messenger bij zijn contacten onder de aandacht te brengen.” 

 

################################ Einde persbericht ##################################### 

 

Contactpersoon bij Alterdesk:  

Jenny Luco 

E-mail: j.luco@alterdesk.com 

Tel. 072 - 820 0491 

 

Download de Alterdesk press kit hier. 

Ga voor meer informatie naar https://www.alterdesk.com 

--- 

Contactpersoon bij Steyl Management: 

Jort Tosserams  

E-mail: jort@jort.email 

Tel. 06 - 53920135 

Ga voor meer informatie naar http://steyl.biz 
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