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Arrow HPE democenter 
Seeing is believing

Hos Arrow har vi et stort HPE kompetence- og 
democenter, hvor vi råder over de nyeste HPE 
hardware og software produkter og løsninger.

Få syn for sagen – oplev vores HPE 
democenter med dine kunder
Et besøg i democenteret åbner op for tæt dialog, og der er 
god tid til at sætte sig ind i din kundes IT-behov og eventuelle 
udfordringer. Du har kunden på tomandshånd og væk fra 
dagligdagens forstyrrelser, hvilket giver ro til at afstemme 
forventninger og dermed komme tættere på en eventuel aftale. 

Vi tilbyder dig som forhandler og dine kunder at komme og 
besøge vores democenter og dermed opleve HPE udstyret fysisk. 
På den måde kan din kunde få en god fornemmelse af de enkelte 
løsninger, og hvad de består af. 

Vores HPE democenter opbygger troværdighed og tryghed for en 
kunde, der står over for et vigtigt valg og en stor investering.

Hvad skal der til?
Det er nemt at booke en tid i vores democenter. Du kan kontakte 
vores dygtige konsulenter for at aftale et tidspunkt og planlægge 
en agenda for mødet. Vi stiller lokale, demo-faciliteter samt 
forplejning til rådighed.

Gode grunde til at besøge vores  
HPE democenter
Der er forskellige grunde til, hvorfor det er en god idé at tage din 
kunde med i vores democenter:

DIN KUNDE ØNSKER AT BLIVE INSPIRERET OG FÅ 

INDSIGT I MULIGHEDERNE MED HPE 

Hvis du har en kunde, der overvejer at investere i f.eks. et nyt 
storage system, kan det være en fordel at invitere kunden med i 
democenteret for at give inspiration til, hvad der kan tilbydes. Her 
er det muligt at vise bredden af HPE’s produktportefølje, og vi kan 
foretage forskellige demo’er, så kunden ser de mange muligheder 
og får et indblik i, hvad man kan vælge i mellem. 

PROOF-OF-CONCEPT

Brug vores democenter som proof-of-concept. Hvis du har en 
kunde, der er tæt på at lægge en ordre hos dig, men som mangler 
at blive endeligt overbevist, kan det betale sig at besøge vores 
democenter. Her kan kunden få svar på de sidste spørgsmål samt 
se, hvordan løsningen virker – og at dét, tilbuddet indeholder, rent 
faktisk kan lade sig gøre i virkeligheden. På den måde kan kunden 
få ro i maven og få manet den sidste tvivlstilstand i jorden. 

DEMOCENTERET SOM EN SERVICE I FORM AF TEST OG 

KVALIFICERING

Dine kunder kan også bruge vores democenter til at teste 
og kvalificere egne nuværende løsninger, og dermed bruge 
democenteret som en ekstra støttefunktion til dine kunders 
teknikere. 

Vores Hewlett Packard Enterprise democenter 

opbygger troværdighed og tryghed for en kunde, 

der står over for et vigtigt valg og en stor investering.
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Statistikkerne lyver ikke 

Det er en realitet, at der lukkes flere sager 
efter et besøg i vores democenter. Fordelene 
ved at kunne gå i dybden med kundens 
behov og give personlig rådgivning, samtidig 
med at det understøttes af en fysisk 
demo, er ikke til at overse. Det giver god 
gennemsigtighed, og kunden kan se, hvad de 
rent faktisk får for pengene.

Eksempler på aktuelle HPE demo’er:
 - HPE 3PAR StoreServ Storage

 - HPE Nimble Storage

 - HPE Synergy

 - HPE OneView

 - HPE ProLiant

 - HPE SimpliVity

 - HPE StoreOnce + Veeam integration

Tag os tidligt med på råd 

Vi vil meget gerne ind i salgsprocessen 
så tidligt i forløbet som muligt. Vi har flere 
dygtige og erfarne konsulenter, der står 
til rådighed, hvis du ønsker hjælp til at 
udarbejde et løsningsforslag til en potentiel 
kunde. Jo tidligere i forløbet vi bliver taget 
med på råd, jo bedre vil vi kunne bidrage 
positivt til f.eks. behovsafdækning, rådgivning 
samt udarbejdelse af tilbud.

Hvis du har andre behov, så finder vi også en løsning på det.



Lad Arrow rådgive dig!
Arrow har specialist viden indenfor HPE storage, server, 

hyperconverged og netværk og vil meget gerne tage en dialog med 

dig om mulighederne. Tag fat i én af Arrow’s HPE Solution eller 

Technical Specialister.

Arrow ECS Denmark 

Aarhus  
Jens Juuls Vej 42 
8260 Viby J

 

Ballerup 
Baltorpvej 158 
2750 Ballerup

Kontakt

Flemming Ossian 
Solution Specialist 
+45 3016 1321 
flemming.ossian@arrow.com

Simon Mathiasen 
Technical Specialist 
+45 3016 1371 
simon.mathiasen@arrow.com

Morten Nielsen 
Technical Specialist 
+45 2819 6057 
morten.nielsen@arrow.com

Thomas Staunsbjerg 
Trainee - Data Technician 
+45 3016 1393 
thomas.staunsbjerg@arrow.com


