
Over   
Smartwares Group 

“Dankzij 11 kantoren en 400 werknemers wereldwijd worden 
Smartwares Group producten in meer dan 80 landen verkocht.”

Smartwares Group vindt zijn oorsprong in verschillende kleine Nederlandse bedrijven op het gebied van consumentenelektron-

ica en klein huishoudelijke apparatuur met stuk voor stuk een sterke focus op Europa. Na verscheidene fusies door de jaren heen 

is in 2016 Smartwares Group opgericht: een consumentgedreven toonaangevende Europese speler in (slimme) beveiliging, ver-

lichting en klein huishoudelijke apparaten tegen scherpe prijzen.  

Made smart 
to keep things simple.

Snelle uitbreiding
Vandaag de dag is Smartwares Group een belangrijke leverancier voor retailers over de hele wereld en het bedrijf groeit snel. We 

bedienen onze klanten zowel vanuit ons Europese magazijn als rechtstreeks vanuit China.



“We zeggen simpelweg: made smart to keep things simple.”

Onze missie
We geloven dat iedereen ter wereld toegang moet hebben tot een veilig en comfortabel huis. Daarom bieden wij betaalbare, 

goed ontworpen en gemakkelijk te gebruiken elektronische en huishoudelijke apparaten en oplossingen die het dagelijks leven 

gemakkelijk, beter en leuker maken. 

Onze visie
Ons doel is om waarde te creëren voor onze klanten. We doen dit door wereldwijde trends op de voet te volgen en te vertalen 

naar verrassende producten, altijd volgens de vereiste kwaliteitsnormen en ondersteund door ons R&D center. We investeren in 

sterke partnerschappen met leveranciers en klanten en zorgen ervoor dat we iedere stap in de waardeketen controleren. Op deze 

manier leveren we wat we beloven. Door het nastreven van schaalvoordelen houden we onze prijzen scherp en aantrekkelijk.   

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Door het volgen van de BSCI gedragscode zetten wij ons in voor een betere wereld en arbeidsomstandigheden.  

Onze merken
Smartwares Group voert zeven merken in drie verschillende categorieën: Beveiliging, Verlichting en Huishoudelijke apparatuur. 

Elk van de merken bevindt zich in het B-segment en wordt gekenmerkt door een perfecte balans in prijs, design en kwaliteit. Value for 

money staat hierin centraal.  

Met de integratie van domoticaspecialist HomeWizard in 2014 is 

een vierde categorie ontstaan: huisautomatisering. Ons specialisme 

in huisautomatisering, beveiliging, verlichting en huishoudelijke 

apparaten heeft geleid tot de ontwikkeling van de PRO Series: 

een brede range van slimme (connected) Smartwares Group 

apparaten die allen werken via één systeem: de HomeWizard Link 

app, tevens compatible met Alexa. Zie voor meer informatie www.

smartproseries.eu

I'm the app

Hi I'm Link!

the Link!

controlling



www.smartwaresgroup.com

Meer informatie over de afzonderlijke merken en hun positionering is te vinden op de verschillende merkenwebsites:

• Smartwares > www.smartwares.eu • Topcom > www.topcom.eu

• Byron > www.chbyron.eu  • Campart > www.campart.eu

• Princess > www.princesshome.eu • HomeWizard > www.homewizard.nl

• Tristar > www.tristar.eu

Productaanbod
Binnen ons complete merkportfolio bieden wij producten op verschillende prijspunten, variërend van instapmodellen tot 

exclusieve (eigen tooling) apparaten. Daarnaast bieden we veel mogelijkheden om ons assortiment onder (specifieke) huis-

merken te leveren. 

Onze CEO aan het woord
Erik Raphael, CEO van de Smartwares Group:  “We danken ons succes aan ons specialisme in 

beveiliging, verlichting en huishoudelijke apparatuur. Vandaag de dag is Smartwares Group 

een gerespecteerd leverancier voor retailers in meer dan 80 landen. Wij leveren toegevoegde 

waarde door ondernemend, innovatief, flexibel en betrouwbaar te zijn. Gecombineerd met 

scherpe prijzen en onze ervaring in China, zijn we ervan overtuigd dat Smartwares Group een 

groot groeipotentieel heeft voor de toekomst.” 

“Onze uitgebreide retail- en consumentenkennis helpt ons klanten  
optimaal te ondersteunen bij het samenstellen van assortimenten.” 


