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INNO versnelt strategische innovatie en 
heropent vernieuwde winkel in Leuven
Na maanden van verbouwingen, heropent INNO in Leuven een compleet vernieuwde department 
store. In de sfeervol gerestylede winkel voelen klanten zich meteen thuis. Ze vinden er bovendien 
een uitgebreide home-afdeling, met veel meer keuze aan keukenaccessoires en decoratie dan 
voorheen. Ook de afdeling lingerie krijgt meer cachet.  

Uiting van nieuwe strategie

INNO implementeert dit jaar een nieuwe strategie om hét Belgische omnichannel-warenhuis 
van de toekomst te worden. Het bedrijf is vast van plan om versterkt uit de coronacrisis te 
komen met zijn 16 department stores en de online marketplace inno.be.

INNO stelt drie volledig heringerichte winkels voor, onder andere in Leuven.

“We vinden de department store helemaal opnieuw uit en maken van INNO een fascinerende 
place to be voor het Belgische publiek. INNO wordt een inspirerende omgeving die alle 
zintuigen prikkelt.” 
Armin Devender, CEO INNO

Thuisgevoel met oog voor details

Met de terugkeer naar de naam die de Belgen altijd bleven gebruiken, en de toegankelijke 
visual identity die in het voorjaar al geïntroduceerd werd, creëert INNO een thuisgevoel voor 
zijn klanten. Dit herken je nu ook in de inrichting van de winkels.

“Wie onze vernieuwde department store binnenstapt, voelt direct de positieve vibe van het 
inspirerende interieur. Natuurlijke warmte en gezelligheid zijn overal voelbaar door het royale 
gebruik van nieuwe houten meubelen, houten bekleding aan de kassa’s, en zithoeken met 
tapijt en fauteuils. De winkelarchitectuur zet in op een uitnodigend grondplan, met diverse 
werelden. Behangpapier, videowalls, quotes op muren en deuren, designverlichting en 
focuspunten verspreid over de hele winkel maken dat er overal wel wat te beleven valt.”  
Peter Vanroy, Store Manager INNO Leuven

Vaste klanten zullen ‘hun’ INNO herkennen, maar het vernieuwde warenhuis mikt ook op 
een nieuw publiek. 
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INNO op Leuvense leest geschoeid

Het eerste wat de Leuvense shoppers zal opvallen, is de facelift van het exterieur. Aan de 
gevel in de Diestsestraat, die trots het nieuwe INNO-logo draagt, werd al het schrijnwerk in 
een stijlvol zwart jasje gestoken. Ook de etalages zitten helemaal in de nieuwe look.

Binnen krijgt elke afdeling van de department store een eigen karakter. “We brengen meer 
emotie en warmte in de winkels. Shoppers moeten zich goed voelen bij ons. We verdelen 
het warenhuis in werelden: elke afdeling heeft z’n eigen sfeer, met zithoeken, planten …”, 
vertelt Elly Zwinnen. Merchandise-Marketing Director INNO.  

In de home-afdeling, op verdieping -1, waan je je in een woonwarenhuis pur sang. Terwijl 
INNO Leuven vroeger alleen bed- en tafellinnen verkocht, vind je er nu een uitgebreide 
keuze aan keukenaccessoires en decoratieartikelen. Hiermee gaat de winkel in op de 
wensen van de lokale shoppers, die tot nog toe maar een beperkt aanbod vonden in hun 
regio. Thematische werelden rond koken, tafelen, deco, slapen en huishoudlinnen laten de 
klant wegdromen. Daarnaast maakt de bagage-afdeling plaats voor een seasonal market, 
die momenteel helemaal rond de eindejaarsfeesten draait.

Terwijl de volwassenen de tijd uit het oog verliezen in de Home-afdeling, vervelen de jongsten 
zich geen minuut op de kinderafdeling, ook op -1. Speelse meubeltjes, paskamers op hun 
maat en een grote fotowand maken winkelen ook voor hen plezant.

Beleving van beneden tot boven

Op het gelijkvloers vind je lingerie, lederwaren, parfumerie, juwelen en horloges. De beauty- 
en parfumerieafdeling is helemaal vernieuwd en kreeg nieuwe meubelen. Verbeterde 
verlichting laat de juwelen en horloges nog meer schitteren. Accessoires tonen zich 
verleidelijker dan ooit. De fors uitgebreide lingerie-afdeling krijgt meer cachet en beleving, 
met bijvoorbeeld luxueuze paskamers. 

De eerste verdieping verwent de vrouwelijke shoppers met kleding en accessoires. In de 
bekende merkencorners ontdekken zij heel wat nieuwe merken. Er is extra aandacht voor 
Belgische mode. Daarnaast maakt INNO het zijn klanten gemakkelijk met overzichtelijke 
zwart-witte signalisatie, uniforme merkenaanduiding en handige hulpmiddelen zoals maat- 
en pasvormtabellen en papieren lintmeters. Verdwenen zijn de gebruikelijke paspoppen, 
hun gestileerde opvolgers zijn stijlvoller en eigentijdser.

In de herenafdeling, op de tweede verdieping, trekt INNO dezelfde elegante lijn door. Nieuw 
meubilair en nieuwe kleuren zorgen voor extra sfeer en inspiratie in de merkencorners. En 
ook de heren ontdekken meer merken om uit te kiezen dan vroeger. Nog op de tweede 
verdieping vind je de nieuwe afdeling bagage.



Siège social/Maatschappelijke zetel : INNO s.a./n.v., rue Neuve 111 Nieuwstraat – 1000 Bruxelles / Brussel

T.V.A. / B.T.W. BE 0448.827.116 – RPM Bruxelles / RPR Brussel

Wie iets praktisch te regelen heeft, of gewoon een moment rust kan gebruiken, kan terecht bij 
de servicesafdeling op de eerste verdieping. Deze vernieuwde versie van de klantendienst 
heeft een sfeervolle zithoek en coffeecorner. 

INNO Leuven als eerste in de reeks

Samen met INNO Leuven heropenen ook de INNO’s in Luik en Waasland Shopping Center 
de deuren na een ware metamorfose. De testwinkel in het nieuwe concept, die INNO een 
jaar geleden in Schoten opende, werd positief geëvalueerd. “De eerste resultaten zijn 
uitstekend. We krijgen goede feedback van onze klanten. Ze vinden beter hun weg in de 
winkel en waarderen de loungezones,” zegt CEO Armin Devender daarover.

In de komende jaren plant het bedrijf een herinrichting van alle INNO Department Stores. In 
2022 komen de volgende winkels aan de beurt. 

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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