
N i e u w s

D e  J u w e l i e r  n r  4  2 0 1 5 39

“We willen elkaar graag aanbevelen, want we zijn er zeker van dat juweliers 
en goudsmeden kunnen profiteren van de krachtenbundeling van deze twee 
innovatieve bedrijven”, zegt managing director Florian Henkel van Clarity & 
Success. 

Duitse markt
Het Nederlandse WSB is natuurlijk geen onbekende in de juweliersbranche 
en daarbij een van de meest toonaangevende internationale bedrijven op het 
gebied van commercieel retail design en winkelinrichting. De Nederlandse 
winkelontwerper zet reeds vele jaren wereldwijde trends als het gaat om suc-
cesvolle retail concepten. WSB is daarnaast zeer actief op de Duitse markt, 
mede dankzij Duitstalige medewerkers op de klantenservice. 

Op elk gebied zijn er specialisten beschikbaar zoals architecten, bouwkundig 
tekenaars, project managers, timmerlieden, schilders en installateurs. Alles 
komt voort uit een enkele bron, zoals het concept van de strategie,  het ont-
werp, de concrete planning tot en met de realisatie op de site.

“WSB creëert met zijn grote ideeën de beste voorwaarden voor de ultieme 
winkelervaring. En wij van Clarity & Success bieden bijpassende POS-systemen 
en innovatieve hardware, maar ook Mobile Apps en een krachtige Enterprise 
Resource Planning.

Hoe goed beide partijen bij elkaar passen, werd reeds erkend door de zeventig 
leden van de Nederlandse Goud en Zilver Federatie, die tijdens een bezoek aan 
WSB getuige waren van een presentatie van Clarity & Success.

Actie
Voor wie momenteel speelt met het idee om zijn bedrijf door WSB te laten 
herinrichten, moet zeker even opletten: elke nieuwe WSB-klant ontvangt name-
lijk vanaf heden een gratis POS-systeem inclusief voorraadbeheersoftware van 
Clarity & Success ter waarde van maar liefst € 3.000,-. Een mooie start van een 
geweldige samenwerking.

Najaarsbeurs
Clarity & Success is tijdens de Jewels & Watches Najaarsbeurs aanwezig op 
de stand van IBB. Speciaal voor bezoekers van die beurs heeft het bedrijf een 
mooie actie. Tijdens de Najaarsbeurs biedt Clarity & Success een compleet 
hardware en software pakket aan voor €3.990,-. Dit aanbod bestaat uit het 
nieuwste  Sango Touch POS-systeem, de bronzen software-module, een label-
printer en als klap op de vuurpijl krijgt uw personeel een groepstraining op het 
hoofdkantoor van Clarity & Success in Halle.

Meer informatie: 

Clarity & Success Software GmbH
Tel. + 49 (0)5201 6627 7200
www.clarity-success.com

Het was al een feit, maar nu treden beide partijen ook echt naar buiten 
toe als partners: Clarity & Success en WSB zijn een intensieve samenwer-
king aangegaan. De combinatie van deze bedrijven is veelbelovend, alleen 
omdat Clarity & Success en WSB te boek staan als vooruitstrevende specia-
listen binnen hun eigen vakgebied. Clarity & Success en Nederlands meest 
succesvolle retail designer werken al samen sinds de Inhorgenta 2015.

Clarity & Succes en WSB gaan samenwerking aanHedonist

Orchestra


