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Enreach udvider med opkøbet af britiske Network Telecom 

 
Almere/Dortmund, 26. september 2019 - Den hurtigt voksende europæiske koncern, 

Enreach, styrker sin position på IT- og telekommunikationsmarkedet med opkøbet af 

Network Telecom, der er en førende udbyder af telekommunikation i Storbritannien. 

Network Telecom blev grundlagt i 1997 og leverer erhvervstelefoni, hosted PBX samt 

mobil- og IT-tjenester til mere end 2.000 mindre virksomheder over hele 

Storbritannien.  

 

Med opkøbet af Network Telecom vil Enreach, som allerede ejer ipnordic, 

Voiceworks, Swyx og Centile, øge deres indflydelse på det europæiske UC-marked. 

Partnere, forhandlere og slutbrugere vil derfor få adgang til en endnu større palette 

af kommunikationsekspertise. 

 

Udvidelse af aktiviteterne i Storbritannien 

Stijn Nijhuis, CEO for Enreach udtaler: "Udover vores lange succeshistorie med Swyx, 

og nogle velfungerende aktiviteter hos Centile i Storbritannien, er opkøbet af 

Network Telecom vores første betydelige indtog på det britiske marked. Opkøbet vil 

udvide vores britiske økosystem, vores lokale ekspertise og vores ressourcer, og det 

vil komme vores partnere til gavn. Network Telecom leverer i øjeblikket sine 

produkter direkte til slutbrugerne, og målet er at bruge deres – og øvrige britiske 

partneres - erfaringer til at styrke Enreach's salgsaktiviteter til denne kundegruppe.  

Vi er derfor meget glade for at kunne føje Network Telecom til vores koncern." 

 

Mindre virksomheder  

Network Telecom tilbyder unikke, specialiserede telefoniløsninger til mindre 

virksomheder og vil fortsætte som en uafhængig enhed - men nu også få fordel af 

stærke koncernsynergier. Virksomheden bliver i Telford, Storbritannien, og Paul 

Maxfield, firmaets grundlægger og administrerende direktør, forsætter sit arbejde i 

virksomheden sammen med det erfarne ledelsesteam. 

 



 

 

Paul udtaler: "Gennem de sidste par år har vi arbejdet hårdt på at finde en ny måde 

at forsyne vores voksende kundebase med en komplet portefølje af sikre, innovative 

kommunikations- og IT-løsninger. Enreach's opkøb af Network Telcom er en strategisk 

og velovervejet beslutning, som ikke kun vil understøtte vores kunders vækst, men 

også hele koncernens vækst ". 

 

 

 

 

 

BEMÆRKNING TIL REDAKTØRER 

 

Om Network Telecom 

Network Telecom blev grundlagt i 1997 og leverer erhvervstelefoni, hosted PBX samt 

mobil- og IT-tjenester til virksomheder over hele Storbritannien. Virksomheden leverer 

sin portefølje af telefoniløsninger til over 2.000 kunder overalt i landet og har mere 

end 100 medarbejdere med base på hovedkontoret i Telford. Med innovation som 

den vigtigste organisationsværdi forsøger Network Telecom at tilbyde sine kunder 

samarbejdsteknologier og mulighed for at samle alle deres telefoni- og IT-tjenester 

hos en enkelt kundeorienteret udbyder. 

Du kan finde mere information om Network Telecom ved at besøge 

https://www.networktelecom.co.uk/ 

Om Enreach 

Enreach (tidligere Within Reach) er holdingselskab for adskillige brands såsom 

ipnordic, Voiceworks, Swyx og Centile. Alle brands bidrager til intelligente, 

integrerede IT- og kommunikationsløsninger, som sikrer optimal kommunikation og 

arbejdsflow på tværs af organisationer. Enreach opererer på kernemarkederne 

Tyskland, Nederlandene og Frankrig med aktiviteter i 25 lande og mere end 650 

medarbejdere.  

Find mere information om Enreach på www.enreach.com 

 

Kontakt venligst Jennifer Vogels hos LEWIS for yderligere presseinformation, billeder 

eller et interview: 

WR@teamlewis.com    

+31 (0)40 - 235 4600 
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