
 

 
 

Littlebit Technology bouwt zijn activiteiten in de Benelux verder uit 

Zug CH/Utrecht NL, 1 september 2017 – De IT distributeur Littlebit Technology intensiveert zijn engagement in het 
gebied van de Benelux. Vanaf begin september 2017 zal Rene Verkerk als Managing Director Benelux werkzaam 
zijn. Hij wordt bij het bewerken van de markt ondersteund door een team van negen personen.  

Littlebit Technology is in het jaar 2016 succesvol toegetreden tot de 
Belgische markt. Begin 2017 opende de onderneming een vestiging 
in Utrecht. Nu wordt het personeelsbestand verder uitgebouwd. Als 
Managing Director gaat Rene Verkerk vanaf 1 september leiding 
geven aan het gehele Benelux team. Rene Verkerk heeft een 
doctorstitel in Betriebswirtschaft. Hij beschikt over 22 jaar ervaring in 
de IT distributie en uitstekende contacten met belangrijke 
producenten op de IT-componenten- en periferiemarkt. 

Verder komt Marc Salimans het team versterken in de functie van 
Business Manager Value Distribution. Zijn taak is de handel te 
bevorderen rondom enterpriseproducten en producten die 
oplossingen bieden. Dat zijn in eerste instantie enterprise en 
surveillance harddisks, enterprise SSD's en geheugenoplossingen 
van HGST, SanDisk, Samsung Enterprise en WD. 

Littlebit Technology is voornemens zijn distributie in België, Nederland en Luxemburg consequenter door te ontwikkelen. De 
belangrijkste officiële productvertegenwoordigingen die aan de groei gaan bijdragen zijn Corsair, Creative, G.Skill, 
Gainward, HGST, Kingston, Logitech, Ultimate Ears, Palit en WD.  

De klanten in de Benelux-landen worden beleverd vanuit het centrale Europese magazijn in Alzenau, Duitsland. De Littlebit 
groep beschikt over omvangrijke opslagcapaciteiten en de infrastructuur om stijgende goederenvolumes snel te bewegen en 
de markt in het gehele DACH- en Benelux gebied een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige service te bieden.  

 

 

Bedrijfsprofiel 

Littlebit Technology AG werd in 2000 als onafhankelijke Zwitserse onderneming opgericht. Met kantoren in Zug (CH), Frankfurt (D), Wenen 

(A) en Utrecht (NL) bedient de IT-distributeur en -dienstverlener het gehele Duitse taalgebied en de Benelux-landen. De onderneming 

vertegenwoordigt gerenommeerde producenten van IT-componenten en randapparatuur en bedient met hun producten de IT-handel. 

Littlebit Technology heeft een marktleidende positie in de groothandel van opslagmedia zoals SSDs en harde schijven. 
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