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Febenat

Aanwezig op Architect@Work
Architect@Work is een tweejaarlijks totaalevenement voor (interieur)architecten en voorschrijvers met een sterke focus op productinnovaties. In ons
land wordt die voor de zesde keer in Kortrijk (25 & 26 april 2013) en de derde
keer in Luik (23 & 24 mei 2013) georganiseerd. Voor het eerst staat Febenat
–de Belgische Federatie van Natuursteengroothandelaars- op de exposantenlijst, maar dan enkel in Kortrijk. Het concept van Architect@Work is vrij uniek,
doordat de organisatie het op een wel heel bijzondere manier aanpakt. De
beursvloer is zodanig ingedeeld dat iedere exposant evenveel vierkante meters krijgt toebedeeld. Daarnaast zijn er ook reglementen over hoe die ruimte
mag worden ingevuld. Exposanten mogen enkel aanwezig zijn indien ze met
een echte productinnovatie afkomen. Een commissie spreekt zich hierover uit. Welke productinnovatie heeft Febenat dan wel te bieden? De federatie
valt als beroepsorganisatie onder de sectie ‘institutioneel deelnemer’. “Maar dat neemt niet weg dat
we toch innoverend werken”, zegt directeur Geert
Legein. “Onze innovatie is namelijk Febenat zelf.
We zijn niet meer de federatie die ze was toen ze
werd opgericht in 2001. Ook naar architecten willen
we een extra inspanning leveren. Zij zijn voor onze
leden een belangrijke doelgroep. Naast onze technische knowhow die we hebben samengevat in het
vademecum kunnen we op Architect de veiligheidsprocedure voor natuursteen en de CE-markering
voor natuursteen.”

Beltrami

Nieuwe website
Beltrami neemt zijn verantwoordelijkheid als het over informeren en inspireren gaat. De nieuwe website (www.beltrami.be) is daar het beste bewijs van.
Eind januari werd deze gelanceerd. Naast de publieke homepage is er ook
een startpagina voor bouwprofessionelen, architecten en interieurarchitecten.
Op die manier vindt elke bezoeker snel en eenvoudig de relevante informatie
terug die strookt met zijn of haar activiteiten.
Particulieren zoeken vooral een antwoord op vragen zoals ‘Welke natuursteen kies ik best voor mijn terras?’, ‘Welke natuursteen is geschikt voor
mijn keukenwerkblad?’ en ‘Kan ik binnen en buiten dezelfde tegel plaatsen?’.
Allemaal vragen waar men dankzij een unieke navigatie gemakkelijk een antwoord op terugvindt. Als extraatje werd een functionaliteit ‘favorieten’ geïntegreerd zodat de gebruiker op het einde van zijn websitebezoek een handig
overzicht kan afdrukken of doormailen. Na het inloggen krijgt u toegang tot
onderhoudsfiches, technische documenten, kan u een afspraak maken voor
een showroombezoek en heeft u mogelijkheid tot het bewerken van uw favorietenlijst. Professionelen stellen zich andere vragen: ‘Welke kalkstenen heeft
Beltrami in het gamma?’, ‘Hoe plaats ik best deze steen?’ ‘Zijn er momenteel
promoties?’. Op de professionele site wordt genavigeerd volgens soort natuursteen: kalksteen, basalt, graniet,… Ook voor klanten en architecten werd
een belangrijke extra functionaliteit voorzien. Klanten kunnen voortaan online
de voorraad en prijzen nakijken.

