PERSBERICHT
TheValueChain Rising Star of the Year 2016
Kontich, 10 februari 2017 – SAP Belux riep TheValueChain uit tot Rising Star of the Year 2016.

20 deals
Ivan Leysen en Dieter Oversteyns ontvingen de tot de
verbeelding sprekende trofee tijdens de jaarlijkse SAP
Belux Partner Award Ceremony. Alain Georgy, Managing
Director van SAP Belgium & Luxembourg, benadrukte
dat TheValueChain de award dankt aan de uitstekende
prestaties in 2016. Het realiseerde 20 nieuwe deals,
inclusief 5 net new names. “Opvallend is ook de deal
met Warsco Units, expert in modular building systems”,
vult Ivan Leysen aan. “Zij kozen TheValueChain om het
eerste partner-driven SAP Business ByDesign project in
België uit te voeren.”
In twee andere categorieën haalde TheValueChain ook de short list: VAR of the Year onPrem
and VAR of the Year Cloud Innovation.
Top 3 in België
TheValueChain realiseerde in 2016 een sterke groei en telt vandaag 160 SAP-consultants. “Als
SAP VAR rukt TheValueChain op naar de top 3 in België. Het is onze ambitie om onze groei te
consolideren in 2017. Felicitaties nog aan Delaware Consulting, dat in ons segment ook in de
prijzen viel”, besluit Dieter Oversteyns.

Over TheValueChain – www.thevaluechain.be | https://www.linkedin.com/company/2316369
TheValueChain helpt organisaties om de businesswaarde van SAP te versnellen en te verhogen. Als VAR en Partner
Center of Expertise gaan wij voor slimme vernieuwing, vereenvoudiging en duurzaamheid. Wij helpen klanten om
bestaande en nieuwe digitale technologieën optimaal te gebruiken in functie van hun uitdagingen en
businessstrategie. We go beyond simple: met functionele en technische expertise en een onvoorwaardelijk
commitment maken wij van iedere SAP-implementatie een unieke differentiator. Onze focusdomeinen zijn jumpstart innovation, efficient processes, business-enabling technology en maintenance and support services.
TheValueChain wil de sparringpartner en inspirator zijn van beslissers in business en IT, en van transformatieexperten. Meer dan 160 business- en SAP-experts assisteren onze klanten vanuit kantoren in België, Nederland,
Luxemburg en Zwitserland. TheValueChain maakt deel uit van de Gumption Group.
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