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PROFILE TRUCK EVENT - 21 NOVEMBER
Het visitor center van brouwerij Duvel Moortgat was voor Profile Belux de ideale locatie om gekende en minder 
gekende transportverantwoordelijken van over heel het land samen te brengen rond een goed glas bier met tal 
van culinaire verwennerijen. Er werd vooral bijgepraat over de sector en benadrukt hoe Profile de transporteurs 
kan helpen in het dagelijks fleet management. Rode draad van de avond was een maximale kostenbesparing en 
minimale stilstand. 

Jean-Louis Weemaes, Managing Director van Profile Belux, maakte meteen duidelijk waarom Profile als 
specialist én als marktleider in banden, wielen en onderhoud in België de beste keuze is. Profile kan immers 
uitpakken met een uitgebreid netwerk van 3.400 gespecialiseerde vestigingen van zelfstandige ondernemers in 
14 Europese landen, waarvan 100 in België. Profile biedt bovendien ook 24/7  
pan-Europese bandenpechservice, waarmee ze uniek zijn in de markt.

Het thema van de avond “100% mobiel 20% besparing” werd aangesneden door Yves Mottoul, Sales Director 
Truck bij Profile. Hij bewees met het besparingsmenu (het systeem Tymacon Online, Fleetcheck en Profile 
Euroservice) hoe je als transporteur met perfect bandenbeheer makkelijk kosten kan besparen op banden en 
op brandstof. Merkonafhankelijkheid is daarbij een bewuste keuze, want met de juiste band op de juiste plaats 
verkrijg je optimale rendementen en geoptimaliseerde brandstofkosten, met verminderde CO2-uitstoot tot gevolg. 
De duurzaamste transporteurs worden bovendien bekroond met een groencertificaat, Duurzaam op de Weg. 

Profile verschaft haar klanten voor een optimaal fleet management ook graag toegang tot haar online tools, 
waaronder het Tymacon-systeem, met meer dan 80.000 geregistreerde wagens. Met Tymacon kunnen de 
banden van een hele vloot makkelijk worden geregistreerd en opgevolgd en wordt de klant bij pech makkelijk en 
snel geholpen. 

Jan Maes van Groep Maes hoogwerkers, is een tevreden klant én jarenlange trouwe gebruiker van Tymacon. Hij 
getuigde in zijn presentatie hoe de online tool hem helpt bij het snel en professioneel registreren, opvolgen en 
rapporteren van alle fleetchecks en bandenwissels van zijn kranen en hoogwerkers.

Hoofdsponsor van de avond was Bridgestone. Dirk Heuvink , Sales Area Manager Truck new and retreat 
benadrukte tot slot nog het grote belang van een partnership met Profile en van het beste bandenadvies voor hun 
eindklanten.

Wij danken hierbij nog eens alle aanwezigen, de sponsor en de sprekers voor hun aanwezigheid en zien u 
binnenkort graag terug.
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