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Je hoeft maar Sense-it, de 
eigen belevingsruimte van 
Present-it, binnen te treden 
om een staalkaart te krijgen 
van wat het West-Vlaamse 
bedrijf allemaal in zijn mars 
heeft. “We zweren bij een per-
soonlijke aanpak en vragen 
door tijdens de briefings, want 
het karakter van het bedrijf 
en zijn medewerkers moet 
afstralen op de showroom, de 
inkomhal of de winkel”, zegt 
Veronique. “Je krijgt immers 
geen tweede kans om een eer-
ste indruk mee te geven.”

Persoonlijke 
klantenbenadering

Present-it tekent voor ont-
werp, productie en plaatsing. 
“We zijn ook uiterst flexibel. 
Wil een klant bijvoorbeeld zelf 
schilderwerken uitvoeren, dan 
geven wij het nodige advies.”

In de bedrijfswereld merkt 
Present-it meer en meer 
vraag naar een make-over 
van showrooms, onder meer 
omdat bedrijven meer en 
meer passen voor beursdeel-
names. “Men kiest liever voor 
een persoonlijke klanten-
benadering in eigen huis.” 

Visitekaartje

Veronique, die samen met haar 
man Bernard De Landsheer 
vijftien jaar ervaring heeft 
aan het hoofd van Present-it, 
haalt het voorbeeld aan van 
Harinck-Frager, de toonaan-
gevende Wielsbeekse pro-
ducent van inkomdeuren, 
waarvoor de medewerkers 
van Present-it een indruk-
wekkende showroom vorm 
hebben gegeven. “Qua ori-
ginaliteit is dat één van onze 

absolute visitekaartjes. De 
aangeboden voordeuren 
hebben we geïntegreerd in 
een straatzicht. Wie in die 
showroom is geweest, zal zijn 
bezoek nooit meer vergeten!” 

“Deze showroom met alle 
verweven aspecten illus-
treert mooi onze meer-
waarde tegenover de klas-
sieke interieurarchitect: 
wij creëren een beleving 
bovenop het architecturale.”

Groot- en kleinhandel 
onder één dak

Bij de Waalse verf- en decora-
tiespecialist Wattiaux in Bergen 
is Present-it er dan weer in 
geslaagd om groot- en klein-
handel visueel onder één dak 
te verenigen. “Particulieren en 
vakmannen krijgen al van bij 
het binnenkomen een eerste 
indruk in de belevingscorner, 
terwijl alle verfmerken uitpak-
ken met een eigen ‘shop in 
shop’. Allemaal in dezelfde stijl, 
om de eigenheid van Wattiaux 
te accentueren.” Op de boven-
verdieping huist een gemeen-
schappelijke showroom.

Multifunctionele 
showroom

Voor SAPA, ontwikkelaar van 
aluminium profielsystemen, 
mocht Present-it showrooms 
ontwerpen en uitvoeren in 
Landen en Luxemburg. De 
showroom van de hoofdves-
tiging biedt plaats voor grote 
groepen architecten en profes-
sionelen voor een seminarie of 
opleiding. De producten van 
SAPA zijn verwerkt in de ramen 
van kleinere vergaderzalen of 
verplaatsbare raamelementen. 
Veronique: “De tijd dat een 
showroom enkel producten 
uitstalt, is hier lang voorbij!” ���
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PRIKKELENDE 
BELEVINGSRUIMTES

Present-it uit Wervik richt elke 
showroom, winkel, inkomhal of bureau 
in met een aangepaste beleving die alle 

zintuigen prikkelt. “We inspireren ons 
op het persoonlijke DNA van elke zaak. 

Zo voelen klanten van bij hun entree 
aan waar het bedrijf voor staat”, zegt 

zaakvoerster Veronique Vanoverbeke.

Bernard De Landsheer  
& Veronique Vanoverbeke
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