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SMS Solutions
Field marketing met passie
De vraag naar gespecialiseerde partners voor outsourcing van sales en merchandising activiteiten
blijft groot. Dat bewijst het succes van SMS Solutions. 6 jaar geleden werd het bedrijf opgericht door
de ervaren field marketeers Geoffroy De Buysscher en Selwyn Devroe. Vandaag heeft SMS Solutions
al 50 klanten in heel uiteenlopende sectoren zoals voeding, telecom en doe-het-zelf.
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