
 

 

Een geweldige start van het nieuwe jaar:  
Signpost sleept in januari 2023 maar liefst twee awards in de wacht  

2 awards winnen in slechts 2 weken tijd. Het lijkt ongelooflijk maar Signpost deed het! 

De HP Awards vonden plaats op 18 januari in 
de Carré in Willebroek.  Enkele van onze 
collega’s namen het podium over om de award 
'Power Partner 2022 Gold' in ontvangst te 
nemen. Om het met de woorden van Gerty 
Seutens, Category Manager Business 
Desktops & Notebooks van HP te zeggen:  

"De partner die ik vandaag mag aankondigen 
blinkt uit in de 3 pijlers van ons amplify 
programma. We hebben dit jaar samen een 
zeer solide en sterke prestatie neergezet. De 
specifieke marktexpertise van Signpost is uitstekend en er werden dit jaar nog meer mogelijkheden 
ontwikkeld om te voldoen aan de zeer specifieke behoeften van onze klanten. Maar voor mij is de 
belangrijkste troef: de manier waarop we samenwerken. De open communicatie en constructieve 
meetings, het engelengeduld terwijl we ons een weg banen door de HP tools en systemen en het 
wederzijds begrip als het moeilijk gaat. Dat zijn voor mij de redenen waarom Signpost deze award 
verdient." 

We wonnen onze tweede award op de Channel 
Awards. Dit is een prestigieus evenement voor 
een exclusief top- en middenkaderpubliek van 
bedrijven die actief zijn in de IT-distributie op de 
Belgische markt. Dit jaarlijkse evenement is DE 
bijeenkomst van het jaar waar alle belangrijke 
belanghebbenden in de IT-Channel samenkomen 
om hun partners en collega's te ontmoeten.  

Het evenement vond plaats in Brussels Kart 
Expo op 26 januari. Signpost was genomineerd in 
de categorie 'Best Partner in Education' en nam 
de award dankbaar in ontvangst die avond. 

We zijn erg trots op deze verwezenlijkingen en dit was niet mogelijk geweest zonder de inzet van 
onze medewerkers, de steun van onze partners en het vertrouwen van onze klanten. Dus bedankt 
en gefeliciteerd allemaal! 

 

 

 

 



 

 

A great start of the new year:  
Signpost clinches no less than two awards in January 2023  

 

Winning 2 awards in just 2 weeks. Seems incredible but Signpost did it!  

The HP Awards took place on January 18 at the 
Carré in Willebroek.  A few of our colleagues hit 
the stage to receive the award 'Power Partner 
2022 Gold'. To put it in the words of Gerty 
Seutens, Category Manager Business Desktops 
& Notebooks at HP:  
 
“The partner I may announce today stands out 
in all 3 pillars of our amplify program. We 
realized this year a very solid and strong 
performance together; their specific market 
expertise is outstanding, and even more capabilities were developed this year to answer to our very 
very very specific customer needs. But for me the most important one is how we collaborate. The 
open communication and constructive meetings, the patience while we struggle our way through 
the HP tools and systems and the mutual understanding when things get difficult are for me the 
reason why this partner deserve to win this award.” 

We won our second award at the Channel 
Awards. This is a prestigious event restricted to 
an exclusive top and middle management 
audience of companies active in the IT 
distribution on the Belgian market. This annual 
event is THE gathering of the year where all 
the important stakeholders dealing with the IT 
Channel come together to meet and greet their 
partners and peers.  

The event took place at Brussels Kart Expo on 
January 26. Signpost was nominated in the 
'Best Partner in Education' category and we 
gratefully took the award home that evening. 

We are very proud of these achievements and this would not have been possible without the 
commitment of our employees, the support of our partners and the faith of our clients. So thank you 
and congratulations to all of you! 

 


