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Attingo Datarecovery opent vestiging in Nederland
Attingo Datarecovery opent een vestiging in Nederland. Deze nieuwe vestiging zal de gehele Nederlandse markt volledig
bedienen.

Attingo Datarecovery opent een vestiging in Nederland. Deze nieuwe vestiging zal de gehele Nederlandse
markt volledig bedienen.  "Dat Attingo Datarecovery heeft gekozen om zelf actief te worden in Nederland, is
eigenlijk een logische stap" aldus Robbert Brans, vestigingsmanager van Attingo Nederland. "Er is behoefte aan
een goede specialist, die snelle service op maat kan bieden van buitengewone kwaliteit en die een uitzonderlijk
hoog recovery percentage bewerkstelligt. Attingo kan dit als expert in data recovery waar maken, aangezien
wij in Nieuw-Vennep beschikken over een volledig geoutilleerde vestiging. Hierbij nodigen wij geïnteresseerden
dan ook uit om bij ons een kijkje te komen nemen".

Attingo Datarecovery is reeds actief in Oostenrijk, Duitsland en via partners in Frankrijk en Engeland. Volgens
Nicolas Ehrschwendner, ceo van Attingo Datarecovery, was het onontkoombaar dat Attingo zou kiezen voor uitbreiding in Nederland. "Op
zich waren wij al actief in Nederland, alleen op afstand. De écht moeilijke dataherstel gevallen kregen we steevast doorgestuurd via
andere bedrijven. Zoals onze klanten van ons mogen verwachten, lossen wij het merendeel van deze gevallen ook daadwerkelijk op naar
tevredenheid. Aangezien de vraag vanuit Nederland, ondanks de economische recessie, naar onze diensten zo explosief is gestegen,
willen wij onze klanten nóg sneller en nóg beter van dienst zijn. Een vestiging in Nederland voorzien van de modernste apparatuur, was
voor ons daarom een "must".
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