OCEAN SIGNAL BENOEMT TRUE HEADING TOT DISTRIBUTEUR VOOR NEDERLAND
Ocean Signal, specialist in communicatie-apparatuur t.b.v. veiligheid op zee, heeft True
Heading Nederland BV benoemd tot nieuwe distributeur voor Nederland.
Ocean Signal’s assortiment SafeSea® GMDSS-producten en de innovatieve rescueME
PLB1 zijn geschikt voor een breed toepassingsgebied in de maritieme sector, waarbij True
Heading in staat is alle markten van commerciële scheepvaart tot recreatievaart te
ondersteunen.
Als mondiaal bekend leverancier van AIS-oplossingen is True Heading de juiste partner om
Ocean Signal’s aanwezigheid in Nederland te versterken, daarbij gebruikmakend van haar
ervaring, netwerk en uitgebreide technische expertise.
De nieuwe distributeur zal zich speciaal richten op de Nederlandse commerciële markt, in
het bijzonder op de offshore olie- en gasindustrie en de bijbehorende support schepen, en
voor uitbreiding zorgen van het marktaandeel van Ocean Signal in deze sector.
Carla Hogeweg, algemeen directeur van True Heading Nederland BV, is ervan overtuigd dat
de onderneming met succes de naamsbekendheid en de vraag naar Ocean Signal
producten kan vergroten.
Ze zei : "Ik ben erg blij dat we de Nederlandse scheepvaart mogen voorzien van Ocean
Signal producten. We kenden Ocean Signal al als ontwikkelaars van uitstekende VHF
veiligheidsuitrusting. Ons bedrijf gelooft in het hele scala van producten vanwege hun
eenvoudige ontwerp en de betrouwbaarheid, in combinatie met lage onderhoudskosten. De
ergonomische, maar robuuste, ontwerpen geven zeevarenden de zekerheid dat deze
apparatuur zal werken wanneer dat nodig is.
We zijn ervan overtuigd dat onze klanten de kostenefficiëntie en de betrouwbaarheid van de
Ocean Signal producten zullen waarderen . Dit zijn cruciale eisen voor onze klanten, die
actief zijn in de commerciële vaart, die zelfs onder de meest ongunstige omstandigheden
doorgaat.
Onze aanwezigheid in de Nederlandse maritieme en offshore markt, samen met onze focus
op het uitbouwen van onze commerciële activiteiten, zullen zeker helpen het Ocean Signal
marktaandeel uit te breiden in de maritieme wereld. True Heading Nederland BV profiteert
van 30 jaar ervaring in de maritieme techniek. Onze uitgebreid geoutilleerde technici zijn in
staat om, wanneer dat nodig is, zeer snelle service te verlenen aan GMDSS-producten, naar
de IMO-standaard."
True Heading Nederland BV is een joint venture tussen True Heading AB, Zweden en marine
communicatiespecialist Shiptron BV, Nederland, opgericht in 2010. De bundeling van
krachten van de bedrijven levert het beste van twee kanten en resulteert in de best mogelijke
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oplossingen voor navigatie- en communicatievraagstukken aan boord. De ervaren technici
van True Heading, experts in AIS-technologie sinds de eerste ontwikkelingen in de AIS-markt
komen voort uit moederbedrijf Shiptron, dat zich al vanaf 1990 bij de introductie van het
GMDSS, heeft gespecialiseerd in de maritieme (veiligheids-)communicatieapparatuur.
Alan Wrigley, Managing Director van Ocean Signal, zei: "True Heading heeft vele jaren
ervaring op het gebied van AIS, GPS en andere transponder gerelateerde technologie.
Onze focus is het uitbreiden van ons marktaandeel in de commerciële sector en True
Heading heeft uitzonderlijke kennis en ervaring van deze markt in Nederland. Wij zijn ervan
overtuigd dat zij ons in staat stellen de aanwezigheid van Ocean Signal in de regio te
vergroten."
Ocean Signal brengt een wereldwijd netwerk van distributeurs tot stand, voortbouwend op
de lancering van zijn baanbrekende RescueMe PLB1 die 30% kleiner is dan andere PLB's.
Een ideaal product voor de commerciële markt omdat het met gemak gebruikt kan worden
door opvarenden van sleepboten, patrouillevaartuigen en andere werkschepen zonder dat zij
gehinderd worden bij hun werkzaamheden.
Het gerenommeerde SafeSea® portfolio biedt zeer betrouwbare en eenvoudig te gebruiken
GMDSS-producten, elk met unieke toonaangevende functies. Het gamma van producten, de
V100 GMDSS draagbare radio, evenals de E100 en E100G EPIRB en SART S100, biedt alle
essentiële draagbare communicatie-apparatuur die noodzakelijk zijn in een noodsituatie.
True Heading zal de Ocean Signal RescueMe PLB1 en het SafeSea® productassortiment
voor het eerst tonen op de HISWA Amsterdam Boot Show, van 5 tot 9 maart op Stand
07.106E. Het bedrijf zal zich later dit jaar presenteren tijdens Offshore Energy Amsterdam
(28 en 29 oktober ), samen met Shiptron MCS BV en uiteraard op METS Amsterdam (18-20
november ) als True Heading.
Veiligheid- en communicatieproducten van Ocean Signal voldoen ruim aan de internationale
technische- en veiligheidsnormen en bieden daarmee een uitstekende prijskwaliteitverhouding. Zorgvuldig ontwerp en innovatie bieden de commerciële scheepvaart,
visserij en recreatieve gebruikers het vertrouwen dat hun Ocean Signal apparatuur aan hun
verwachtingen zal voldoen als het het meest nodig is.
Voor meer informatie over de nieuwe RescueMe PLB1 en het volledige gamma van
producten van Ocean Signal, bezoekt u de websites: www.oceansignal.com of
www.trueheading.se.
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[Foto genomen op 18-02-2014: David Sheekey, product manager Ocean Signal, Carla
Hogeweg, alg. directeur True Heading Nederland BV en Anders Bergström, alg. directeur ,
True Heading AB, met de Ocean Signal producten voor het kantoor van True Heading in
Enkhuizen, vorige week.

Ocean Signal rescueME PLB1 en SafeSea range van GMDSS-producten
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Alan Wrigley
Ocean Signal
Tel: +44 (0)1843 282930
E-mail: alan.wrigley@oceansignal.com
www.oceansignal.com
Clive Bartlett or Jules Riegal
Saltwater Communications
Tel: +44(0)1202 669244
E-mail: jules.riegal@saltwatercoms.com
www.saltwaterpr.com
Distributor contact details:
True Heading Nederland BV
De Dolfijn 24T
1601 MG Enkhuizen
Tel: +31 (0)228 317004
E-mail: carla.hogeweg@true-heading.nl
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