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Praktijk
Marketing

jubilerend XL reklame brengt focus aan in activiteiten

‘ niet breder  
maar dieper’

??
??

G Dirk Teughels en Lies Lauwers van XL 

Reklame tonen de gepersonaliseerde bierflesjes 

die klanten konden winnen tijdens hun online 

jubileumactie.
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‘ niet breder  
maar dieper’

In mei 1993, toen reclame nog met een ‘k’ werd geschreven, 

werd XL Reklame opgericht. Om dit zilveren feit te vieren, 

werd online een jubileumactie op touw gezet. Pure marke-

ting. Een gesprek over veranderend ondernemerschap, keu-

zes maken en het belang van acquisitie met een verhaal. 

“Geef de klant niet wat hij vraagt, maar wat hij nodig heeft.”

auteur: Wouter mooij

V anwege het zilveren jubileum zette 

XL Reklame haar 25 mooiste pro-

jecten van de afgelopen 25 jaar op 

haar website en liet klanten hun favoriete 

project kiezen. De stemmers op het win-

nende project werden getrakteerd op een 

gepersonaliseerde fles van het bekende 

Mechelse biermerk Gouden Carolus. 

Marketing van de bovenste plank. “Het 

project met de meeste stemmen is, in 

onze ogen, misschien niet het meest spec-

taculaire dat we hebben gerealiseerd, 

maar daar gaat het niet om. Iedereen die 

stemde, kwam in aanraking met de vele 

verschillende vormen van visuele commu-

nicatie die XL Reklame kan verzorgen. Zo 

waren er mensen die contact met ons 

opnamen omdat ze zagen dat we een 

gevel van een gebouw in een compleet 

andere kleur kunnen plakken.” 

BijBaan
Aan het woord is Dirk Teughels. Samen 

met zijn vrouw Lies Lauwers staat hij al 

sinds 1993 aan het roer van XL Reklame in 

Mechelen. Eerst als bijbaan, vanuit het 

woonhuis, werd reclametextiel ontworpen 

en verkocht. Langzaam groeide het gebo-

den assortiment en in 1998 werd de stap 

gezet naar een volwaardig bedrijf met een 

kleine showroom op het gebied van pro-

motioneel textiel in Hombeek. “In 2002 

verhuisden we naar onze huidige locatie 

op de Battelsesteenweg in Mechelen, 

waar we zelf gingen produceren. 

Ondertussen zijn we uitgegroeid tot een 

fullservice reclamebedrijf met 19 ervaren 

medewerkers en na twee verbouwingen 

beschikken we nu over een werkopper-

vlakte van 1.000 vierkante meter.”

Het is anno 2018 belangrijk dat je als 

bedrijf laat zien wat je kunt, een verhaal 

vertelt, is de overtuiging van beide zaak-

voerders. “Klanten hebben steeds minder 

tijd, komen ook minder vaak naar de 

showroom. Op de website moeten ze 

daarom al het gevoel hebben dat ze de 

juiste specialist hebben gevonden”, stelt 

Teughels. In 2014 ontdekte hij de kracht 

van social media toen XL Reklame vanwe-

ge het WK een gevel van 400 vierkante 

meter mocht beplakken op luchthaven 

Zaventem om de Rode Duivels welkom te 

heten. “Wij hebben visueel zulke mooie 

producten, dat ze uitermate geschikt zijn 

om juist via deze kanalen te delen.”

Bijsturen
In 25 jaar tijd was het productenpakket 

van XL Reklame zo breed geworden, dat 

daar vrij recent ook keuzes in zijn 

gemaakt. Lauwers: “Wij hebben de oor-

sprong van ons bedrijf - promotioneel tex-

tiel, maar ook visitekaartjes - vorig jaar 

laten vallen. Je kunt niet 25 jaar lang op 

dezelfde snelweg rechtdoor blijven gaan. 

Je zult tijdig moeten bijsturen. We concen-

treren ons nu met name op folieapplicaties 

voor zowel indoor als outdoor, signing en 

autobelettering, inclusief full carwraps. 

Focus aanbrengen. Niet breder, maar die-

per. Voor de indoor markt hebben we nu 

wel honderd producten tot onze beschik-

king. En voor de outdoor markt kunnen we 

niet alleen gevelreclame aanbrengen in de 

vorm van reliëfletters, maar ook complete 

façades restylen.”

In het verleden zag heel even ook XL Print 

het levenslicht. Onder die naam werd 

tevens geprint voor derden, maar 

Teughels en Lauwers zagen al gauw in dat 

ze nooit konden concurreren met de grote 

printhubs die inmiddels waren ontstaan. 

Ook hier werden keuzes gemaakt. 

Teughels: “We zijn nu geen printbedrijf 

meer, maar een signbedrijf dat ook kan 
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printen. Daarvoor hebben we twee HP 

Latex printers, van 160 centimeter print-

breedte, en een hybride printer van Durst 

tot onze beschikking. En voor wat je niet 

zelf kunt doen, is het zaak goede partners 

te zoeken.”

MaatWerk
Teughels: “Door te kiezen, onderscheid je 

je als specialist. Dit betekent dat je ook in 

compleet andere markten terecht komt. 

Veelal maatwerk, dat commercieel wel 

meer inzet vraagt, maar waar de marges 

gelukkig ook hoger zijn.” Acquisitie is 

daarmee wel veel belangrijker geworden 

dan een decennium geleden, stellen beide 

zaakvoerders. “Wij gaan allebei steeds 

meer naar buiten, zoeken klanten op om 

ons verhaal te vertellen. Om continuïteit in 

ons werk te houden, zijn architecten en 

interieurdesigners voor ons interessante 

partijen waarmee we graag samenwer-

ken”, stelt Lauwers. “Zij hebben immers 

meerdere projecten per jaar onder han-

den. In dit soort trajecten is onze adviesrol 

steeds belangrijker geworden. Ons credo 

is: Geef de klant niet wat hij vraagt, maar 

wat hij nodig heeft. Dat begint al bij een 

juiste instelling op de orderintake. Die 

gaan wij nog versterken, want in feite is 

dat de motor van je bedrijf.”

“We zoeken eigenlijk naar klanten voor 

wie we zowel hun wagenparken, styling 

van het gebouw als het promotionele 

gedeelte kunnen invullen”, vat Teughels 

de strategie samen. “Voor dit laatste 

onderdeel hebben we per 1 juli een online 

webshop gelanceerd. Dat willen we uit-

bouwen tot een platform waar specifieke 

klanten eenvoudig een order kunnen 

plaatsen. We moeten wel automatiseren 

om onze handlingskosten naar beneden te 

krijgen. Anders worden beachvlaggen of 

andere promotionele artikelen bij ons te 

duur.”    

www.xlreklame.be



G Persoonlijke favoriet; oneway vision op par-

keergarage luchthaven Zaventem tijdens het 

WK 2014.

G Het winnende project, volgens de stemmers op de website. Aankleding kantoor van Natuurpunt.

G Door de wedstrijd werden klanten zich 

bewust dat XL Reklame ook gebouwfaçades kan 

restylen.

G Carwrappen is een specialiteit. Hier wordt de auto van wielrenner Tom Boonen onder handen 

genomen.

Geef klant niet 
wat hij vraagt, 
maar wat hij 
nodig heeft

”Geef klant niet ”Geef klant niet 
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