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STARTER IREACHM

HET EINDE VAN DE VOICEMAIL
Fl B IFF r e ondememersduoPeter Staveloz en deDuitserBemdBlüme heeft een app ontwikkeldwaar
I 1III L L I I L doorje geen voicemail nodighebt Ze hebben nog geen vennootschap en iReachm bevindt zich nog in het
I UU II 1 I stadium tussen prototype en betaversie Toch kan de app al rekenen op interesse van partners Het duo maakt

een einde aan een frustratie van heel wat mensen je wilt iemand spreken maar je komt steeds op de voicemail
WERD IREACHM uterecht Ah hu dan terugbelt zit ie zelf in vergadering

m de eerste rase van de

ondememerswedstrijd Onze app scrollt doorje comactenhjst en geeft aan op welke termijn je een contact wilt spreken zegt de han
Bizidee van het delsingenieur Peter Staveloz die een achtergrond heeft in verkoop en marketing De app kijkt dan wanneer zo

Agentschap wel jij als je contact vrij is en initieert het telefoontje door naar beiden te bellen Hoewel de applicatie die op el
Ondernemen j e smartpilone an Worden gebruikt eenvoudig oogt is de technologie ingewikkeld Het is een combinatie van

callcentertechnologie en de telecom en appwereld Moeten beide personen de app hebben geïnstalleerd Neen
Er zijn basisregels om elkaar het beste te bereiken Als je al tien keer tevergeefs geprobeerd hebt iemand te bel
len op woeiisdag zal de app dat onthouden
IReachm mikt op de zakelijke markt liet wil de app deze zomer testen en eind ditjaar lanceren Concurrentie
vrezen we niet want het is best wel ingewikkeld en we hebben anderhalfjaar voorsprong Eigenlijk willen we de
manier waarom mensen communiceren veranderen Als andere grote bedrijven daaraan willen meewerken
bijvoorbeeld als strategische partner in eenjoint venture dan hoeven we zelfgeen distributie ofklantennetwerk
op te zetten benky debruyne
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