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Batibouw Communication Awards
Beste productpresentatie voor de stand van
Carrières du Hainaut®

Brussel, 22 februari 2014 - Carrières du Hainaut® wordt beloond met de prijs
Batibouw Communication Awards, in de categorie

‘Beste productpresentatie’,

met zijn adembenemende stand. Een trendvolle en innoverende inrichting om
een uitzonderlijk product zoals de Blauwe Steen uit Henegouwen ® op een
originele en waardevolle manier naar voor te brengen.

Uitgereikt door een jury van professionals uit de
beurs-

en

communicatiesector

tijdens

de

exposantencocktail op de openingsdag van de
beurs op 20 februari, belonen de Communication
Awards de exposant voor zijn inzet om de
producten op de best mogelijke manier aan te
prijzen, zodat de bezoekers zich niet alleen
vanuit esthetisch oogpunt aangetrokken voelen,
maar ook voldoende informatie terugvinden op de stand. Voor Carrières du Hainaut® is
deze prijs een erkenning door professionelen van de voluntaristische strategie en van de
diepgaande acties die Carrières du Hainaut® sinds 2 jaar leidt om deze lokale steen met
uitzonderlijke eigenschappen terug op de juiste en waardevolle plaats te zetten.
Uiteraard, ondergaat Carrières du Hainaut® de
hedendaagse

wereldwijde

economische

conjunctuur en vertraging, maar dankzij de
troeven van zijn steen en gesterkt door zijn
ervaring,

beslist

het

bedrijf

te

investeren

tijdens deze crisisperiode om de toekomst van
zijn activiteiten te verzekeren. In maart 2013
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kreeg het bedrijf een nieuwe grafische identiteit en een nieuwe communicatiestrategie,
die sindsdien ontplooid wordt met een merkuitstraling in lijn met de know-how en
kwaliteit van zijn merk.
De stand van de steengroeve, oorspronkelijk
ontworpen

door

de

befaamde

architect

Vincent Van Duysen, wordt al 2 jaar lang
verfijnd om deze natuursteen in zijn meest
authentieke staat voor te stellen, alsook de
emoties die hij onvermijdelijk oproept en de
beleving van Blauwe Steen uit Henegouwen®
toe te laten. “Het gaat hier niet om een stand,
het is een concept” zegt Jan Devroey, Brand
Manager van Carrières du Hainaut®, “ het
bovenstuk

werkt

als

aureool

van

blauwe

hardsteen. De lichtstralen op de messinglaag
geeft de warmte van de steen weer. Daarnaast,
met de black box ‘The Bluestone Experience’
worden

de

bezoekers

uitgenodigd

om

de

materie in het donker te ontdekken, of eerder
te ‘beleven’, enkel door de tastzin en door de
emotionele relatie met de natuursteen die opgewekt wordt door het aanraken.”
In cijfers uitgedrukt, telt deze inrichting van 4,5m hoog 16ton staal voor de
onderliggende structuur en zo’n 200m² vloer- en wandoppervlakte in Blauwe Steen uit
Henegouwen®.

Het

zijn

ook

3

vrachtwagens

voor

het

vervoeren

van

de

330

tentoongestelde stukken blauwe hardsteen, met andere woorden zo’n 15 ton materie.
Tussen de 20 afwerkingen en producten voorgesteld op de stand, liggen de 3 exclusieve
nieuwigheden centaal en die worden hier voor het eerst voorgesteld worden aan het
groot publiek : EnoPasso™, een nieuwe tegel met verouderd aspect met gezaagde
randen

die

heel

natuurlijk

tot

zijn

recht

komt

in

hedendaagse

architecturale

binnentoepassingen. EnoSkin™, een nieuwe lichtgrijze afwerking met een licht gekorreld
aspect, ideaal als vloer- en wandbekleding voor buiten, drukke doorloopplaatsen of natte
ruimtes zoals badkamers, zwembaden… En ten slotte, EnoTouch™, een diepgrijsblauwe
afwerking die de specifieke kenmerken van de authentieke blauwe hardsteen op een
sublieme manier uitlicht en vooral is geschikt voor binnentoepassingen zoals werktafels,
eettafels en andere decoratieve elementen.
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Pour tout complément d’information :
Mme Vanessa Barbay
Tel : 067 34 78 11
GSM : 0499 68 83 25
E-mail : v.barbay@carrieresduhainaut.com

Voor afbeeldingen in hoge resolutie te downloaden, klik hier :
http://carrieresduhainaut.ephoto.fr/link/BjMGKF40CjcCZ1VnDzU
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