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Informatie over Jaxmotech GmbH 
 
Jaxmotech GmbH werd in april 2014 opgericht door de Duits-Australische Jacqueline Schmid. Terwijl de 
projectontwikkeling op het gebied van consumentenelektronica en witgoed de 'core business' van 
Jaxmotech opbouwt, zetten ze bij de service in op korte doorlooptijden en een efficiënte logistiek. Het 
team, met hoofdkantoor in Saarlouis (Duitsland), krijgt hierbij ondersteuning van een eigen kantoor in 
Hongkong. Naast de projectontwikkeling richt het bedrijf zich meer op de handel in 'smart' en innovatieve 
producten. "Spannend en anders" is daarbij de filosofie bij Jaxmotech. Deze komt tot uiting in het 
premium merk 'One'. In eerste instantie komen begin 2015 de nieuwe ONE FASHION HEADSETS op de 
markt, die zowel in normale winkels verkrijgbaar zijn als in de nieuwe onlinewinkel. 

 
Bij de productontwikkeling van de FASHION HEADSETS zijn een aantrekkelijk, stijlvol design en 
optimale functionaliteit de doorslaggevende factoren. Marktkennis en een focus op wat hen zelf 
aanspreekt in een product gingen hierbij hand in hand voor de algemeen directeur van Jaxmotech, 
Jacqueline Schmid: "Ik heb zelf een dochter die binnenkort tiener wordt en ben goed op de hoogte van de 
behoeften van de markt voor jongvolwassenen. Ze willen zich als individu uiten, hun eigen stijl vinden en 
kennen daarin aan alle details van het dagelijks leven grote waarde toe." En de feedback van de 
afgelopen IFA in Berlijn geeft haar daarin gelijk: "We hebben de nieuwe FASHION HEADSETS daar 
gepresenteerd en krijgen overweldigende feedback, vooral van particulieren die de vakbeurs bezochten. 
En op dat moment waren de headsets nog niet eens op de markt", aldus Schmid. 

 
Ondanks de allernieuwste productlijn en de innovatieve benadering is Jacqueline Schmid niet nieuw in 
het bedrijfsleven: ze komt zelf uit een familie van ondernemers en kreeg van jongs af aan inzicht in de 
managementactiviteiten en -uitdagingen op het gebied van consumentenelektronica. Haar carrière leidde 
haar tot nu toe naar grote wereldsteden als Berlijn, Hongkong, Melbourne en New York, waar ze enige 
tijd werkte en woonde. Al deze tussenstations hebben een blijvende indruk op haar gemaakt. Door de 
vele jaren in het wereldwijde bedrijfsleven kon een internationaal netwerk worden opgebouwd, waarin de 
familie Schmid al vele jaren wordt gezien als een vertrouwde en betrouwbare handelspartner. 
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