INOCO (It’s not only communication) is een communicatiebureau, opgericht in 2008 en beheerd door
twee gepassioneerden in het domein, de ene Franstalig, de andere Nederlandstalig:
Sofie De Saeger et Florence Bovy.
Beiden komen we uit de communicatiewereld. We werkten gedurende 7 jaar in een persagentschap en
hebben beslist om onze ervaring te benutten en de communicatienoden van een bedrijf te evalueren in
functie van de onderwerpen die nodig zijn om zich te ontwikkelen en de aandacht van het publiek te
trekken naar een concept.
Naast de pers, imago, evenement, interne en externe communicatieservices stellen we een nooit eerder
geziene service voor: de Internal Support. Het bedrijf geniet van een wekelijks tijdskrediet dat wordt
bepaald in functie van de behoeften. Een aanzienlijk voordeel voor de onderneming die zal beschikken
over een professionele communicatie‐expertise tussen het interne en het externe. De communicatie
begeeft zich op alle niveaus, in een straal van 360°.
Inoco werkt hand in hand en in volkomen transparantie samen met de protagonisten van het bedrijf om
zo de communicatie binnen de verschillende diensten waar het nodig is in te grijpen te optimaliseren.
We reageren op deze verschillende niveaus en doen beroep op gespecialiseerde partners in een
specifiek domein.
De activiteit eigen aan het bedrijf van binnenuit beleven laat ons zonder twijfel toe onmiddellijk te
reageren wanneer een onderwerp het verdient uitgediept te worden. Deze, nog nooit geziene, service
wordt “à la carte” voorgesteld.
Inoco stelt het bedrijf dat beroep doet op zijn diensten een brede communicatie voor. We kunnen de
interesse van de consument voor een onderwerp niet opwekken indien deze geen deel uitmaakt van
een globaal communicatieproces.

DE DIENSTVERLENING
DE PERS
Wij communiceren actief en op een geprivilegieerde manier met de pers en stellen verschillende acties
in het werk om het beste resultaat te bekomen: redactie, aanpassing, vertaling, realisatie, productie van
persdossiers en persberichten, organisatie van persconferenties, persreizen, productlanceringen,
partnerships met de media…
Inoco kent de pers en haar specificaties bijzonder goed en kan de over te brengen boodschap dus
perfect aanpassen in functie van het type pers.
HET IMAGO
Soms is een klein detail voldoende om de visuele communicatie aantrekkelijk te maken en aan te passen
aan de over te brengen boodschap. Indien nodig kan ze herzien worden dankzij de raadgevingen van
professionelen.
EVENEMENTEN
Een evenement op maat creëren door het product in de kijker te zetten wekt de interesse op van de
consument, de pers en de personen die betrokken zijn bij het product.
Of het nu om een eigen evenement of het deelnemen aan een evenement gaat, Inoco is omringt met de
beste leveranciers om een sfeer te creëren in harmonie met het voor te stellen product.
DE NIEUWE MEDIA
Wij stellen de nieuwe technologieën ten dienste van de communicatie.
- de bloggers (herkende en bevestigde invloed)
 door ze uit te nodigen voor de evenementen waarover ze naderhand verslag
maken op hun blog
 door hen toe te staan geregeld informatie over het concept te downloaden op
de website

-

de website




-

door hem regelmatig up te daten met interessante informatie
door een discussieforum en een online inschrijving voor de newsletter te
creëren, dit zorgt voor trouwe gebruikers en het verwerven van een database
met potentiële klanten
door online services voor te stellen (bijvoorbeeld reservatie)

een interface / groep op een ontmoetingsplatform (bv.: Facebook)
 dit geeft het concept een persoonlijkheid en een gemoedelijk doch serieus
aspect (het zijn hier de “ vrienden” die de doelgroep vormen Æ erkende
vertrouwelijke relatie)
 dit laat het toe zeer snel en makkelijk informatie on line te delen

B2B
Onze B2B cel stelt alles in het werk om een maximale respons te verkrijgen en er voor te zorgen dat een
merk zijn plaats kan vinden in het professionele milieu.

CONTACT
FLORENCE BOVY – 0497 22 26 48 – FLORENCE@INOCO.BE
SOFIE DE SAEGER ‐ 0479 81 55 62 – SOFIE@INOCO.BE
Maliestraat 24 – 1050 Brussel
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Alain Contardo
Artfriendly – www.artfriendly.net
Customobili – www.customobili.com
Dépôt Design – www.depotdesign.be
Dodécors – www.dodecors.com
Fading
Francis Janssens van der Maelen – www.fineartsilver.com
Garnissage & Traditions – www.garnissage‐traditions.com
Ilona Chale – www.ilona‐chale.be
Le Monte Carlo – www.lemontecarlo.be
Les Halles Gourmandes de Waterloo – www.hallesgourmandes.be
Les Secrets du Chef – www.lessecretsduchef.be
Tarte & Pain – www.tarteetpain.be
Thermes Marins Saint‐Malo – www.thermesmarins.fr
Yon‐Ka – www.yonka.com

Onze realisaties

Onze evenementen

Verschenen in de pers…

