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Novatio  
Custom Made

“Klanttevredenheid en 
een optimale service 
staan bij ons centraal.”

Een zin die je op bijna elke website of in elke brochure zult lezen. Maar hoe maak je nu 
écht het verschil? 
Laat zien dat je ook na je service of verkoop je klant van dienst wilt zijn. Geef eens iets 
extra’s als dank om voor jouw bedrijf te kiezen. Toon hen hoe ze jouw product de beste 
nazorg geven voor langdurig kwaliteitsbehoud. Dát is pas service.
Met ons Novatio Kit concept combineer je al deze methodes met één handige box, zet je 
je merk en service nog eens extra in de verf én doe je aan klantenbinding.

De Novatio Kit is een box met een aantal door jou geselecteerde onderhoudsproducten. 
Het is het ideale geschenk om je klant te bedanken voor zijn vertrouwen in jouw service. 
Bovendien is de Novatio Kit de perfecte manier om klanten vaker over de vloer te krijgen 
en meer verkoop te genereren. Ze zijn exclusief in jouw shop verkrijgbaar, waardoor 
klanten dus ook enkel bij jou terecht kunnen voor een nieuwe kit. 

Kies je box naar keuze uit een van onze vier 
mogelijkheden. Voorkeur voor een ander formaat of 
verpakking? Laat het ons weten en wij zoeken het 
uit!

Kies je box

Jij weet als geen ander welke producten ideaal 
zijn voor jouw klant. Kies daarom jouw set uit ons 
assortiment van meer dan 1000 producten.

Kies je producten

Wij hoeven niet zo nodig in de spotlight te staan bij 
jouw klant. Wij hebben liever dat jij tevreden bent 
over ons en je klant over jou. Daarom bieden we 
je verschillende personalisatiemogelijkheden om 
je box en labels deels of volledig vorm te geven 
volgens je eigen merk en huisstijl.

Kies je stijl

Heb je toch nog een ander spectaculair idee of wil 
je iets volledig op maat uitwerken? Vertel het ons en 
we zoeken het graag voor je uit!

Andere wensen?
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Waarom een eigen labo?

Zit het antwoord (nog) 
niet in ons assortiment? 
Welkom in ons labo.

Met elke vraag gaan wij aan de slag. En als het antwoord nog niet  
in ons gamma zit, dan gaan we nog een stap verder. Welkom in ons  
labo. Hier vertrekken we van onze basistechnologie om verder te 
verfijnen tot we jouw oplossing hebben. Daarvoor onderwerpen we 
je uitdaging aan de wetten van de lijm chemie, testen in de meest 
extreme omstandigheden en naar de grillen van de praktijk. En dat 
doen we niet alleen.

Jouw precisiewerk brengt kennis van zaken en specifieke uitdagingen 
met zich mee. Jouw expertise in combinatie met onze lijm kennis is de 
formule voor een oplossing op maat.

Innoveren zit in ons DNA. In ons labo gaan we daarin nog verder. 
Verder optimaliseren naar een optimaal product, om onze klanten  
nog beter te helpen. The sky is the limit.

In ons eigen labo kunnen we onze bestaande producten, indien nodig, 
verder op maat ontwikkelen. Hier draait het echt om samenwerking 
met de maakbedrijven. We betrekken onze klant in het hele proces.  
Dat doen we samen met onze technische en commerciele experten.

Testen, produceren en vermarkten. 
Innovatie is geen uitzondering, maar een vereiste, want ons product  
is nooit volledig ‘af’. Ons proces is nooit voorbij.
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Al onze productverpakkingen 
zijn perfect uitgebalanceerd met 
ergonomie en gebruiksgemak als 
uitgangspunten.  
 
De labels werden zo ontworpen 
dat alle info, voorschriften en CLP 
labels duidelijk en gestructureerd 
in beeld gebracht worden. Een 
mooi, minimalistisch label is het 
resultaat. 

Private label

Kies je voor een private label, dan 
starten we van een bijna blanco 
canvas.  
 
De voorschriften en CLP labels 
liggen uiteraard vast op basis 
van de lokale wetgeving, de rest 
is volledig te personaliseren. 
We maken graag samen met jou 
een volledig custom made label, 
helemaal volgens jouw huisstijl 
en smaak.

Vertrekkende vanuit het 
standaard label van Novatio heb 
je de mogelijkheid om enkele 
aanpassingen te doen aan het 
design.  
 
Zo kies je ervoor om je eigen 
logo en/of firmanaam toe te 
voegen, alsook de kleurcodering 
van het product aan te passen 
naar een kleur naar keuze. 
De rest van het label blijft 
onveranderd.

Is jouw productiesector onze  
volgende uitdaging? Onze experten 
staan voor je klaar.

MAAT 
WERK
Elk proces is persoonlijk

Personalisatie zit verweven in de kern 
van ons proces. Samen bouwen we 
aan een formule, product of verpakking 
om een antwoord te bieden op jouw 
specifieke vraag. 

Jouw uitdaging is ons 
startpunt

Shared LabelNovatio Label



Standaard verpakking en design 
van Novatio.

Een kit gevuld met Novatio producten om jouw klanten de beste nazorg 
te kunnen bieden in:

• Onderhoud
• Herstellingen
• Oppervlaktebehandeling
• Reiniging
•  ...

Novatio Box

Mini Box

Jumbo Box

Maxi Box

Midi Box



Toon zowel je eigen merk als dat van Novatio.

Ga voluit met onze private box formule. Hierbij draait alles om jouw merk. Het enige wat 
je vooraf kiest is het formaat, de rest is puur maatwerk. Samen met jou werken we een 
volledig gepersonaliseerd ontwerp uit, volledig afgestemd op jouw noden en wensen.  

PRIVATE BOXSHARED BOX
Hier begint het echte maatwerk.

Toch liever je merk ook wat in de 
verf zetten?  
Geen probleem. Bij de shared box 
formule nemen we de gekozen 
standaard Novatio box als basis. 
Vervolgens personaliseren 
we deze met een sticker in 
standaardformaat met daarop je 
logo en een door jou gekozen 
sfeerbeeld. 
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Brochure op maat
Je hebt nu een mooie box samengesteld voor je klanten, maar hoe, waar en 
wanneer gebruiken ze de producten? Informeer je klant over de eigenschappen en 
toepassingen van je geselecteerde producten met een compacte brochure. Maak 
het eventueel helemaal af met enkele handige tips. Je klant zal je dankbaar zijn!

Een brochure in de Novatio huisstijl.

Novatio brochure

EX
TR

A

De standaard opmaak van Novatio, afgewerkt met 
jouw logo en afbeeldingen.

Shared brochure

Volledig op maat gemaakt volgens je eigen huisstijl.

Private brochure
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Referenties
Verschillende van onze klanten voerden reeds 
succesvolle campagnes uit met onze boxen of 
geven ze zelfs standaard mee met elke klant.  
Ben jij de volgende?

Ben jij onze volgende referentie?



Industrielaan 5B
2250 Olen - Belgium
32 14 25 76 40
info@novatio.be
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