
 

 
 
Cross Border samenwerking Fingerspitzengefühl en De Nieuwe Zaak  
 
De	  Nieuwe	  Zaak	  in	  Zwolle	  (DNZ)	  en	  Fingerspitzengefühl	  in	  Berlijn	  (FSG)	  zijn	  een	  partnership	  aangegaan	  om	  klanten	  
met	  activiteiten	  in	  Nederland	  en	  Duitsland	  beter	  te	  kunnen	  bedienen.	  De	  online	  consument	  koopt	  steeds	  vaker	  en	  
voor	  steeds	  grotere	  bedragen	  in	  het	  buitenland.	  Steeds	  meer	  Nederlandse	  bedrijven	  ontdekken	  de	  grote	  Duitse	  markt	  
en	  steeds	  vaker	  willen	  Duitse	  ondernemingen	  ook	  de	  Nederlandse	  consument	  bereiken.	   
	  
Kennis	  van	  de	  taal,	  de	  lokale	  markt	  en	  de	  relevante	  platformen	  en	  netwerken	  zijn	  noodzakelijk	  voor	  een	  
succesvolle	  marktbewerking.	  	  DNZ	  en	  FSG	  zijn	  beide	  bekende	  en	  snel	  groeiende	  bureaus	  in	  hun	  thuismarkt.	  Door	  
intensief	  te	  gaan	  samenwerken	  krijgen	  klanten	  de	  mogelijkheid	  om	  via	  één	  bureau	  hun	  online	  marketing	  
activiteiten	  voor	  beide	  markten	  te	  organiseren.	  	  De	  eerste	  klant	  die	  gebruik	  maakt	  van	  deze	  samenwerking	  is	  
Expresso	  Fashion.	  
	  
Susan	  de	  Graaf	  van	  Expresso	  Fashion:	  ”Met	  het	  uitbreiden	  van	  de	  online	  activiteiten	  naar	  Duitsland,	  ontstond	  al	  
snel	  de	  behoefte	  aan	  kennis	  over	  de	  potentiële	  Duitse	  Expresso	  doelgroep.	  Via	  ons	  bureau	  in	  Nederland,	  DNZ,	  
werken	  we	  met	  één	  contactpersoon	  en	  heeft	  FSG	  ons	  geholpen	  een	  actiegerichte,	  Duitse	  online	  strategie	  vorm	  te	  
geven.	  FSG	  neemt	  daarnaast	  een	  deel	  van	  de	  uitvoerende	  marketingtaken	  voor	  haar	  rekening”	  
	  
Johan	  Keurentjes	  van	  De	  Nieuwe	  Zaak:	  “DNZ	  en	  FSG	  zijn	  beide	  gedreven	  ondernemingen	  met	  focus	  op	  het	  
realiseren	  van	  de	  business	  case	  van	  de	  klant,	  waarbij	  we	  altijd	  het	  gedrag	  van	  de	  consument	  als	  uitgangspunt	  
nemen.	  Naast	  het	  feit	  dat	  de	  dienstverlening	  goed	  op	  elkaar	  aansluit	  merken	  we	  ook	  dat	  de	  no	  nonsense	  cultuur	  
van	  De	  Nieuwe	  Zaak	  goed	  past	  bij	  de	  werkwijze	  van	  FSG”	  
	  
Ruurd	  van	  der	  Weide	  van	  Fingerspitzengefühl:	  “Wij	  geloven	  dat	  succes	  in	  Duitsland	  niet	  vanzelf	  gaat;	  hier	  is	  focus,	  
inzet	  en	  een	  lokale	  aanpak	  voor	  nodig.	  Gelukkig	  denkt	  DNZ	  er	  net	  zo	  over.	  Ik	  ben	  ervan	  overtuigd	  dat	  deze	  
samenwerking	  een	  grote	  meerwaarde	  heeft	  voor	  onze	  klanten"	  
	  

Over De Nieuwe Zaak 
De	  Nieuwe	  Zaak	  is	  een	  toonaangevende	  e-‐commerce	  specialist.	  Vanuit	  de	  overtuiging	  dat	  de	  performance	  van	  
een	  webshop	  altijd	  nóg	  beter	  kan,	  helpt	  zij	  haar	  klanten	  bij	  het	  realiseren	  en	  overtreffen	  van	  hun	  e-‐commerce	  
ambities.	  Bij	  De	  Nieuwe	  Zaak	  staat	  denken	  vanuit	  de	  eindklant,	  een	  multidisciplinaire	  aanpak	  en	  het	  leveren	  van	  
kwaliteit	  en	  toegevoegde	  waarde	  altijd	  centraal.	  Met	  een	  voorkeur	  voor	  pragmatische	  oplossingen	  die	  snel	  tot	  
resultaat	  leiden	  worden	  Strategie,	  Creatie,	  Techniek	  en	  Marketing	  tot	  een	  succesvolle	  e-‐commerce	  formule	  
verweven.	  	  
	  
Met	  een	  professioneel	  team	  van	  ruim	  80	  experts	  realiseert	  De	  Nieuwe	  Zaak	  innovatieve	  en	  hoogwaardige	  e-‐
commerce	  oplossingen	  met	  een	  focus	  op	  rendement.	  Dit	  doet	  ze	  voor	  serieuze	  en	  ambitieuze	  retailers,	  
groothandels	  en	  A-‐merk	  fabrikanten.	  
	  

  



 

 
Over Fingerspitzengefühl 
Fingerspitzengefühl	  is	  een	  full	  service	  marketingbureau	  gericht	  op	  de	  Nederlandse	  e-‐commerceonderneming	  die	  
wil	  uitbreiden	  naar	  of	  in	  Duitsland.	  We	  begrijpen	  als	  geen	  ander	  hoe	  de	  online	  marketing	  en	  customer	  service	  in	  
Duitsland	  moet	  worden	  aangepakt.	  Ons	  team	  bestaat	  uit	  ervaren	  online	  specialisten	  die	  er	  de	  weg	  kennen	  en	  die	  
tot	  de	  absolute	  top	  in	  hun	  vakgebied	  horen.	  Ze	  zijn	  in	  staat	  om	  snel	  en	  efficiënt	  omni-‐channel	  campagnes	  op	  te	  
zetten	  en	  succesvol	  uit	  te	  rollen. 
	  
Ons	  kantoor	  bevindt	  zich	  in	  Kreuzberg,	  het	  centrum	  van	  Berlijn.	  In	  deze	  creatieve	  online	  buzz	  is	  een	  team	  van	  
ruim	  20	  gedreven	  professionals	  dagelijks	  bezig	  om	  de	  concepten	  van	  onze	  klanten	  verder	  te	  ontwikkelen.	  	  
	  
Voor	  meer	  informatie	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  met:	  
Marc	  de	  Groot	  of	  Kyra	  Schoemaker	  bij	  De	  Nieuwe	  Zaak:	  +	  31	  (0)38	  4230163	  
Jitske	  Harms	  bij	  Fingerspitzengefühl:	  +49	  (0)30	  220	  13	  880	  |	  jitske@fs-‐gefuehl.com	  


