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INNO’s strategie krijgt een gezicht met nieuw 
logo in Brusselse Nieuwstraat
Fervente shoppers die vanaf vandaag door de Brusselse Nieuwstraat kuieren, merken het meteen: 
INNO heeft een nieuwe look. Het groen-witte logo dat twintig jaar lang het enorme hoekpand sierde, 
maakt plaats voor het hedendaagse zwart-witte logo dat dit voorjaar gelanceerd werd. “Met het 
vervangen van de logo’s op onze flagship store zetten we de volgende fase in van de rebranding van 
de INNO department stores,” zegt CEO Armin Devender.

Deel van complete rebranding

In mei van dit jaar lanceerde INNO een volledige rebranding. Hiermee sluit hét Belgische 
grootwarenhuis beter aan bij het Belgische publiek, en de families in het bijzonder. INNO wil 
een onmisbare partner blijven in hun dagelijkse leven. Dat beklemtoont het met de terugkeer 
naar de naam ‘INNO’, de nieuwe baseline ‘for you.’ en de bijhorende visual identity.

“In onze vernieuwde communicatie herkennen shoppers zichzelf in uit-het-leven-gegrepen 
foto’s, warme kleuren en hartelijke taal. Vanaf vandaag trekken we deze identiteit ook door 
aan de buitenkant van onze winkels.” 
Elly Zwinnen, Merchandise - Marketing Director INNO

Binnen het jaar krijgen alle department stores het nieuwe logo op hun gevels. Nog dit jaar 
volgen de winkels in Luik, Leuven, Waasland Shopping Center en Schoten het Brusselse 
voorbeeld. 

Deze rebranding is maar één aspect van INNO’s totaalstrategie om zijn unieke positie op de 
Belgische retailmarkt te bestendigen en verstevigen. Het is vastberaden om dé Belgische 
omnichannel retailer van de toekomst te worden en sterker uit de coronacrisis te komen.

Volledige herinrichtingen op til

Het mag duidelijk zijn: ook in de 21ste eeuw staat voortrekker INNO nog altijd dicht bij de 
Belgische shoppers, die het merk binnenkort al 125 jaar in hun hart dragen.

Volgende maand al plant de grootwarenhuisketen een grondige remodelling van de INNO-
winkels in Luik, Leuven en Waasland Shopping Center. In 2022 komen Gent, Brugge, en de 
beide winkels in Brussel (Louizalaan en het gelijkvloers van Nieuwstaat) aan de beurt. INNO 
Schoten fungeerde als pilootproject en werd al eind 2020 volledig heringericht.
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Een warm, trendy interieur, dat stijlvol en tegelijk rustig aanvoelt, zal ervoor zorgen dat 
vertrouwde en nieuwe klanten zich meteen thuis voelen én makkelijk hun weg vinden. 
Kortom, INNO biedt elke Belg de ultieme department store-beleving, helemaal mee met de 
tijd.

“INNO blijft de department store bij uitstek, waar de Belgische shopper niet omheen kan. En 
in de Brusselse Nieuwstraat mag je dat letterlijk nemen.” 
Armin Devender, CEO INNO

Over INNO

INNO is het enige warenhuis in België met een brede waaier aan premium- en mainstream 
merken. De keten maakt al bijna 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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