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Rosmalen, 23 september 2015

Feestelijke opening nieuw bedrijfspand X2com BV
X2com BV heeft sinds half augustus jl. het nieuwbouwpand aan de Heikampweg 5a te
Rosmalen betrokken. Aanstaande donderdag, 24 september 2015, vindt de feestelijke
opening voor haar zakelijke relaties plaats.
Burgemeester Rombouts van de gemeente ’s-Hertogenbosch komt het pand op een
spectaculaire manier openen, waarna onder andere Job Dirksen, directeur van X2com BV,
een presentatie zal geven. Hierin zal een blik geworpen worden op de afgelopen jaren en
wat er te wachten staat in de toekomst. Ook Rob Scheepers, een Brabants tonprater, standupcomedian en entertainer, zal in de loop van de middag een verrassende act verzorgen.
Over X2com BV
X2com BV levert professionele telecomdiensten aan bedrijven en instellingen. Dat doen we via een sterk
netwerk van meer dan 300 partners. X2com is opgericht in 2008, toen diensten als VoIP al flink in de
belangstelling stonden. Het ontbrak echter nog aan partijen die in staat waren om de totale oplossing
(hardware en diensten) snel en goed werkend op te leveren. Binnen X2com BV was deze kennis wel
beschikbaar waardoor een vliegende start werd gemaakt.
Er werd direct flink geïnvesteerd in kennis en techniek. Tot op de dag van vandaag ontwikkelen we zelf
innovatieve telecomdiensten van hoge kwaliteit op basis van een bewezen platform. X2com BV heeft zich
ontwikkeld tot een financieel gezonde organisatie die haar naam heeft gevestigd in de telecomwereld.
Kijk voor meer informatie op www.x2com.nl.

Over onze diensten
X2VoIP betekent bellen met meer functionaliteit, meer flexibiliteit en een flinke kostenbesparing. Met X2VoIP
gaat u bellen via een internetverbinding. X2VoIP kan eenvoudig worden ingezet zonder grote verandering aan
te brengen in de huidige situatie.
X2desk is een dynamische telefonie oplossing die met u meegroeit. U belt via de ‘cloud’ en heeft naast de
standaard telefooncentrale ook altijd beschikking over nieuwste functionaliteiten.
Met X2mobile kunnen mobiele en vaste telefonie worden geïntegreerd. U kunt bestaande mobiele telefoons
blijven gebruiken, ongeacht leeftijd en functionaliteit. Als u gebruik maakt van X2mobile, wordt alleen uw
huidige SIM-kaart vervangen voor een X2com SIM-kaart.
X2com BV levert naast telefoniediensten ook verbindingen met het internet, genaamd X2connect. Continuïteit
is een absolute voorwaarde. Telefonie is een dienst die u als ondernemer net zo vanzelfsprekend vindt als gas,
water en licht. Voor X2com BV is de kwaliteit van de verbinding die daarvoor nodig is, even vanzelfsprekend.
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Voor meer informatie over X2com BV kunt u contact opnemen met:
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Telefoon: 088 - 889 22 66
E-mail: maaike@x2com.nl

