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Searchdog en Bazoeka gaan samen verder als allservices
Per 1 oktober 2018 worden alle activiteiten van Bazoeka en haar tweede merk The
Reseller Store samengevoegd met die van SearchDog BV. Hiermee wordt de kennis van
SearchDog (mobiele markt) en die van Bazoeka (vastnet- en energiemarkt) gebundeld.
De combinatie zal verder gaan onder de naam allservices.

Managing director van allservices Marcel Timmerhuis: “De telecommarkt is altijd al een dynamische
markt geweest, waarin SearchDog en Bazoeka hun meerwaarde voor partners, providers en
fabrikanten ruimschoots hebben bewezen. De markt vraagt nu echter om verbreding en integratie
van diensten. Onze partners moeten zich aanpassen en wij moeten voor hen relevant blijven. Door
de integratie van Searchdog en Bazoeka en de overgang naar allservices bedienen we ruim 500
winkels en online partners. Daarmee zijn we de grootste service-organisatie in Nederland op het
gebied van telecom en energie.

Klaar voor de toekomst
De toekomst ligt in het kunnen aanbieden van totaaloplossingen aan huishoudens (vaste & mobiele
telefonie, internet, energie en smart home producten). Dit biedt de consument meer voordeel en
meer functionele mogelijkheden. Met de toename van mogelijkheden neemt ook de complexiteit
toe, en daarmee de behoefte aan hulp bij het aanvragen, de installatie en de configuratie van
diensten. De consument wil niet alleen een doos, maar een werkend product. Service is de
toekomst van de fysieke winkel.
Nieuwe portal: allservices.nl
Het hart van het nieuwgevormde bedrijf is de portal www.allservices.nl. Timmerhuis: “Hier komen
alle services samen, gebundeld en met veel voordeel voor de consument. En met één user
interface en één administratieve achterkant voor onze partners. Met een groot team van
supportmedewerkers gaan we zo de komende jaren zorgen voor een vlekkeloze verwerking van
complexe aanvragen. De markt verandert, en allservices is er klaar voor”.

Heb je vragen naar aanleiding van dit persbericht?
Bel of app het secretariaat van allservices op 06 53 26 99 99 of kijk op allservices.nl

