PERSBERICHT

BO-SOLUTIONS PAKT UIT MET NIEUWE VISUELE IDENTITEIT
“Eén jaar na overname” wordt bij BO-Solutions gevierd met de lancering van een nieuwe, trendy
huisstijl, een vernieuwd logo, een krachtige slogan en een gloednieuwe website.
Het bedrijf uit Roeselare vervaardigt hoogwaardige, op maat gemaakte precisieonderdelen en
belangrijke functionele componenten en tooling voor alle sectoren van de industrie, maar ook de
wereld van designproducten behoort onder andere tot het klantenbestand.
Rebranding reflecteert band met klanten
Bart Vandepitte, CEO van BO-Solutions:”Je moet met je tijd meegaan. Stilstaan is achteruitgaan.
Deze rebranding en nieuwe merkpositionering reflecteert de band met onze klanten en onze
dynamische aanpak van de behoeften die de klanten hebben. De nieuwe uitstraling geeft dit bedrijf
en zijn medewerkers een enorme energieboost en versterkt hiermee andermaal de nieuwe koers.
Met de slogan ‘Shaping steel into excellence’ worden kwaliteit en professionele manier van werken
kracht bijgezet.
Het vernieuwde logo vertaalt perfect onze denkwijze: innovatie is de norm, maar zonder af te doen
aan de bestaande kwaliteiten en de filosofie van dit bedrijf. Wij gaan door waar anderen afhaken.
De website, spiegel van ons bedrijf
Vanaf nu ontvangen wij onze klanten binnen het juiste concept, met de juiste vormgeving, op een
gebruiksvriendelijke manier én in 1 muisklik geven wij de gewenste informatie. Via een duidelijke
structuur en navigatie vindt de bezoeker snel ons uitgebreid aanbod terug of kan hij met ons
contact opnemen. Op elke pagina heb je in één oogopslag toegang tot alle nodige informatie en
als kers op de taart laten wij onze klanten aan het woord.
Het is een evidentie dat ook iPhone, iPad en Android-gebruikers onze website overal kunnen
consulteren.”
Informatie
Voor meer informatie over BO-Solutions kunt u terecht bij Bart Vandepitte.			
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