Kansrijke producten
In de zoektocht naar groeiﬁnanciering voor de aanstaande productintroducties kwam Theo in contact met
de NOM. De ontwikkelingsﬁnanciering was door Frisian
Motors al zelf geregeld. ‘Met het oog op huidige en verwachte marktontwikkelingen komen we met twee zeer
kansrijke producten’, vervolgt Theo. ‘Als die producten
straks klaar zijn, moet je ervoor zorgen dat je continu
voorraad in huis hebt. De ﬁnanciering daarvan willen
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NOM gelooft in groeipotentie Frisian Motors

Finance. ‘Elektrisch vervoer is een enorme groeimarkt.

Warme leads

Alle reden dus om met elkaar in gesprek te gaan.‘

Theo de Jong is tevreden over de samenwerking met de
NOM. Er was vanaf dag één een goede klik, zegt hij. ‘Er is

Toonbeeld van innovatie en praktische toepasbaarheid

een goede structuur neergelegd en er zijn heldere afspraken
gemaakt. Jan Martin Timmer zat goed in de materie en is
bovendien pragmatisch ingesteld. Dat betekent dat je snel
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kunt schakelen. We willen de nieuwe elektrische trans-

Frisian Motors richt zich op het ontwerpen en produceren van elektrisch aangedreven
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voegde waarde van uw product is reeds bewezen. En nu doorpakken!
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