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Ontdek de vernieuwde bizLocator.be
Na maanden van ontwikkelen, testen en bevragen, lanceren we met trots het vernieuwde
bizLocator. Neem snel een kijkje op bizLocator.be. Ondernemers met verhuis-, uitbreidings- of
bouwplannen vinden nu nog eenvoudiger de meest geschikte locatie. De zoekmotor draait
sneller dan ooit. De filtermogelijkheden zijn uitgebreid. Dit is echter nog geen eindpunt. We
blijven ook de volgende maanden nieuwe functionaliteiten aan bizLocator toevoegen, waaronder
de koppeling met GIS.
Let op: Gelieve de widget of url-verwijzing op de eigen website te controleren. Het kan nl. zijn dat
de widget of iframe niet meer (volledig) zichtbaar staat. Gelieve dit te controleren in de code en
indien nodig de toegestane hoogte van de iframe aan te passen.

Overeenkomst verzekert toekomst

Mark Andries, administrateur-generaal van VLAIO en Luc Rosseel en Franky Deleu, resp.
voorzitter en CEO van ORIS nv, ondertekenden op 8 februari 2019 een langdurige
samenwerkingsovereenkomst over bizLocator. Beide partijen engageren zich om bizLocator ook
de komende jaren verder uit te bouwen. Binnenkort contacteren we ook elk van jullie om de
lokale samenwerkingsovereenkomst te vernieuwen. Nog geen partner van bizLocator?
Contacteer: Claudia De Gryze, Ruimtelijke Economie VLAIO - claudia.degryze@vlaio
of Jeremy Roels, Relatiebeheerder lokale besturen VLAIO - jeremy.roels@vlaio.be.

Huisstijl zet vernieuwing extra in de verf
Met aangepast logo en de slagzin ‘Jouw start voor professioneel vastgoed’ spreken we de
ondernemer voortaan rechtstreeks aan. We willen bizLocator eenduidig naar buiten brengen.
Daarom schreef Studio Dott een klein handboek met merkrichtlijnen voor ons. Je vindt er meteen
hoe je onze frisse kleuren, lettertypes, afbeeldingen, … mag combineren.

Tijd om ondernemers op de hoogte te brengen
Deze vernieuwingen willen we maar wat graag met de buitenwereld delen. Via de sociale media
starten we dan ook voor minstens 1 jaar een communicatiecampagne naar ondernemers.
Zie je een van onze berichten verschijnen? Je
kan ze na de krokusvakantie op onder meer
de facebookpagina van bizLocator
verwachten. Like of deel ze dan gerust. In
primeur tonen we jullie de geanimeerde
video die we speciaal voor deze campagne
maakten.

Je kan de video downloaden via volgende WeTransfer link. Let op: deze link is geldig tot vrijdag
22/02. Daarnaast lieten we een flyer ontwerpen en drukken. We verspreiden ze aan de partners
van het VLAIO Netwerk. Mogelijks ontving je ook al enkele exemplaren voor jouw loket of event.

Op zoek naar verhalen van ondernemers
Ook verhalen van ondernemers die een locatie vonden via bizLocator zullen we via sociale media
delen. Heb je weet van een bedrijf in jouw gemeente die zijn locatie via bizLocator vond, dan
willen we zijn verhaal graag filmen.

Ook vastgoedprofessionals hoorden van ons
Eind november kon de sector opnieuw kennismaken met bizLocator op het Vastgoedcongres te
Antwerpen. Maar ook andere kanalen hadden aandacht voor bizLocator. Zo interviewde het
vaktijdschrift ‘Bouwen aan Vlaanderen’ project manager Matthias Colman en makelaar Stéphanie
Delestré. De recentste editie van CIB info maakte van bizLocator dan weer haar tool in de kijker.
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