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Als IKT’ers willen we graag zien en gezien worden. Dat gaat 

makkelijk via ikt.nl dankzij de profielen van leden. Toch gaat er niets 

boven het echte kennismaken. Bij onze colleges, cafés, lezingen en 

bijeenkomsten. In Twentevisie maakt u sinds dit jaar elke editie ook 

kennis met een nieuwe IKT-deelnemer. Dit keer: UPX.

‘Zie ons als 
digitale aannemer’

TEKST  |  LOES GROOTERS        FOTOGRAFIE  |  SABINE FRANKE

Wat is UPX? 

Veel reclame- of webbureaus doen 

van alles een beetje. Wij doen alles: 

van web- en appbouw tot SEO, crm en 

leadgeneratietools. Zie ons als digitale 

aannemer. We hebben de regie én 

voeren uit. Deze aanpak werkt. We 

groeien namelijk hard, hebben nu 35 

medewerkers en willen graag gezond 

doorgroeien. Ons plan? Uitbreiden naar 

vestigingen wereldwijd en in de top zes 

komen van toonaangevende bedrijven 

in de regio.

Aan wie levert u?

Vooral aan bedrijven die de fase ‘mijn 

buurjongen kan dat wel maken’ voorbij 

zijn. Als ze daarbij gegevens kunnen 

registreren over bijvoorbeeld bezoekers, 

gebruikers en gedrag, dan zijn wij de 

partij. Daarbij kijken we: wat heeft die 

klant nodig, in plaats van wat kúnnen wij. 

TNO meet bijvoorbeeld stress. Wij digi-

taliseren dat en zetten het in een app. 

Wat is de kracht van het bedrijf?

Reclamebureaus richten zich vaak alleen 

Naam: William Sprakel (30)

Bedrijf:  UPX B.V.

Opgericht: 2013

Vestigingsplaats: Enschede

Website: www.upx.nl
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 “Dat heeft 
zo’n architect weer 

bedacht.’ Zo werkt het 
dus niet.”

op design, maar weten niet hoe dit aansluit op 

de techniek. In de bouw hoor je geregeld: ‘Dat 

heeft zo’n architect weer bedacht.’ Zo werkt het 

dus niet. Wij bieden klanten daarom de tools 

om zo goed mogelijk te commercialiseren, 

doelen te stellen en te meten. 

Wat is úw kracht in het bedrijf?

Nu ben ik nog degene die de juiste mensen 

vindt. Maar doordat het team zelfstandiger 

werkt, word ik overbodig. Zo kan ik me focussen 

op nieuwe opdrachtgevers en het bedrijf uit-

bouwen. We willen vooral gastvrij zijn naar onze 

klanten. Inspiratie hiervoor haal ik uit de horeca 

en de retail, in plaats van bij andere ICT’ers.

Wat verwacht u van IKT?

In Sillicon Valley is een van de succesfactoren: 

helping each other forward. Als je elkaar op-

recht voorthelpt, kom je met z’n allen vooruit. 

Wat is uw boodschap aan IKT’ers?

Alles wat je wilt doen, wordt succesvoller met 

digitalisering. 


