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INNO viert zijn 125ste verjaardag!
Nieuwe strategie versneld ontwikkeld, een extra reden om te vieren. 

INNO staat trots stil bij deze mijlpaal en betrekt hierbij graag zijn loyale medewerkers, 
klanten en partners, want zij zijn onmisbaar voor de grootwarenhuisketen. 

Ter ere van zijn 125-jarig bestaan lanceert INNO daarom een nieuw Loyalty-programma. 
Belgen voelen zich al generaties lang thuis bij INNO. Als huis van vertrouwen verwent 
de department store zijn trouwste klanten met nieuwe voordelen en extra services. 

“INNO laat dromen werkelijkheid worden. Dat doen we al 125 jaar en dat zullen we, met 
behulp van onze nieuwe strategie, blijven doen. INNO vindt zichzelf opnieuw uit en verstevigt 
daarmee verder zijn unieke positie in het Belgische retaillandschap. Inspireren om te dromen 
én dromen waar te maken, daarvoor ben je bij INNO en op inno.be aan het goede adres. 
INNO blijft ook in de toekomst dé warenhuisketen, met oneindige mogelijkheden voor alle 
Belgische en buitenlandse shoppers.” 

Armin Devender, CEO INNO

Vernieuwd Loyalty-programma: nóg meer voordelen voor INNO-
klanten

Vanaf 5 mei vertaalt INNO zijn baseline ‘for you’ ook in het nieuwe ‘Loyalty-programma’ voor zijn 
klanten.

Onder het motto ‘Geknipt voor jou’ krijgt elk Loyalty-lid de status ‘Unique’, ‘Amazing’, ‘Exceptional’ of 
‘Premium’. “Het programma daarachter is heel eenvoudig: de trouwste klanten genieten de meeste 
voordelen. Die voordelen kunnen gaan van verjaardagscadeautjes tot gepersonaliseerde promoties, 
geschenken, exclusieve events en unieke services,” zegt Elly Zwinnen, INNO’s Merchandising en 
Marketing Director.

125-jarig INNO verwent elke klant

Tegelijk met de lancering van het vernieuwde Loyalty-programma staat INNO stil bij zijn 125-jarig 
bestaan. Maandelijkse feestelijke promoties, events en acties bezorgen elke klant meer dan ooit een 
fascinerende winkelbeleving tijdens dit feestjaar. 
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Om een succes te maken van zijn verjaardagsprogramma pakt INNO tot het einde van het jaar uit 
met “Birthday Deals”. Dat zijn exclusieve producten en bijkomende kortingen om alle klanten te 
bedanken en te verwennen.

Van ‘L’Innovation’ tot ‘INNO for you’

Voor de bestaansgeschiedenis van INNO moeten we terugkeren naar de herfst van 1897, wanneer 
in de Brusselse Nieuwstraat het eerste warenhuis ‘A L’Innovation’ de deuren openzwaaide. Van bij 
de start al deinde de keten mee op de golf van innovatie waarop België surfte.

Tijdens het interbellum werd L’Innovation het belangrijkste distributiebedrijf van het land. Het 
grootwarenhuis bood, zoals het ook vandaag nog steeds doet, kwalitatieve luxeproducten aan 
toegankelijke prijzen.

In de decennia die volgden, is het bedrijf gegroeid in zijn rol als vaste waarde in het Belgische 
retaillandschap. 

In de jaren 90 ontstond het concept ‘Ruimte voor merken’. Hiermee mat INNO zich een exclusief imago 
aan en kon het opboksen tegen de oprukkende concurrentie van speciaalzaken en supermarkten. 
En dat doet het tot op vandaag. 

Sinds de rebranding in 2021 kiest INNO er, onder de baseline “for you”, voor om de department 
store met zijn afdelingen, producten en services beter te laten kennen bij het bestaande en nieuwe 
publiek.

Klanten weten al 125 jaar waar INNO voor staat, werknemers zijn trots om er deel van uit te maken.

Nieuwe strategie versterkt 125 jaar INNO 

INNO maakt al 125 jaar integraal deel uit van het winkellandschap van alle grote Belgische steden. 
Al generaties lang is het een onmisbare partner voor de Belgen in hun dagelijkse leven. Daarnaast 
is de warenhuisketen voor enkele duizenden gezinnen een belangrijke werkgever.

Zelfs na 125 jaar is INNO continu in evolutie. “Sinds we in december 2019 onze nieuwe strategie 
ontwikkelden en die versneld uitrolden in de lente van 2020, blijkt duidelijk dat INNO versterkt 
uit de coronacrisis komt. Met 21 strategische projecten, zoals de digitale marketplace - ‘de 17de 
department store’, het ERP-systeem, de rebranding van het merk en de remodelling van winkels, 
ontpopt het klassieke grootwarenhuis zich tot een moderne omnichannel retailer. Onze teams hebben 
de grootste strategische verandering van INNO in meer dan 20 jaar aan topsnelheid doorgevoerd. Ik 
ben erg trots op iedereen en op wat we al bereikt hebben. Mijn dank gaat uit naar hen en naar alle 
medewerkers en klanten,” aldus de CEO van INNO, Armin Devender.
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Rebranding van het INNO-merk, remodelling van de winkels

Daarnaast uit de nieuwe strategie zich in een volledige rebranding van het INNO-merk en een 
remodelling van zijn winkels. De nieuwe ‘look and feel’ weerspiegelt het feit dat INNO er ook in 2022 
is voor álle Belgische families. INNO investeert in een visual identity die nog toegankelijker is, een 
warme en trendy winkelinrichting, die het gevoel van thuiskomen voor de klanten moet versterken, 
en brengt ook de naam INNO terug.

Bovendien speelt elke INNO-winkel voluit in op de specifieke wensen van de lokale shoppers en de 
lokale context om nieuw publiek aan te trekken. 

De winkels in Schoten, Luik, Leuven en Waasland werden al volledig heringericht. INNO Antwerpen 
en Luik kregen bovendien een knusse koffie- en sapjesbar, een samenwerking met BON. Die 
samenwerking wordt binnenkort ook in de winkel in de Brusselse Nieuwstraat gelanceerd. In 
Brussel Louizalaan is een totaalrenovatie aan de gang, die wordt dit najaar afgerond. Ook in Brussel 
Nieuwstraat zal de remodelling van het gelijkvloers en eerste verdieping klaar zijn tegen voorjaar 
2023. Bij de meeste andere INNO’s krijgt binnenkort de façade een make-over naar de nieuwe stijl. 

INNO en inno.be bieden elke Belg de ultieme department store-beleving. Van de trouwe klant die 
nu nog meer thuiskomt in één van de 16 winkels, tot de nieuwe generatie die online voor het eerst 
kennismaakt. Ook na 125 jaar blijft INNO een rots in de branding voor alle Belgen. Met de verdere 
uitvoering van de nieuwe strategie is het helemaal klaar voor de toekomst.

Over INNO 

INNO is het enige warenhuis in België met een brede waaier aan premium- en mainstream merken. 
De keten maakt al 125 jaar integraal deel uit van het retaillandschap van alle grote Belgische steden 
en is al generaties lang een bondgenoot van alle Belgen in hun dagelijkse leven. INNO is één van 
de belangrijkste Belgische merken, met een trouw klantenbestand dat blijft groeien. Met inno.be 
speelt INNO sinds voorjaar 2021 ook een hoofdrol op de online retailmarkt in België. INNO biedt de 
Belgen een omnichannel shoppingervaring waarbij online en offline winkelcomfort elkaar aanvullen 
en versterken. www.inno.be 
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