
Hoe maak je 
een succesvol 
familiebedrijf 
zichtbaar en 
aantrekkelijker? 

Casestudy



Iedere dag vertrouwen miljoenen consumenten op de producten uit de omvangrijke collectie 
beenmode en modeaccessoires van het Schijndelse Angro. Een familiebedrijf actief in het 
ontwikkelen, produceren en vermarkten van een brede collectie consumentenproducten. 
De producten vinden onder zowel private label als onder eigen merk hun weg naar 
consumenten in Europa.



Startpunt

Angro is succesvol en groeit hard. Als nichespeler 
in de mode was er vooralsnog van een actief 
marketingcommunicatiebeleid geen sprake. Toch was 
er behoefte aan meer zichtbaarheid, merkbeleving en 
professionele presentatie.

Hoe maak je van een prachtig bedrijf een sterk merk? 
Door je te focussen op de kracht van de onderneming. 
Op basis van managementinterviews en een marktscan 
zijn we aan de slag gegaan met de merkidentiteit 
van Angro. Er was vooral behoefte aan een passende 
verpakking voor een al schitterende inhoud. Hier rolde 
een nieuwe visuele stijl en een merkbelofte uit:

more than socks.

Angro ontzorgt haar klanten immers in het ontwikkelen, 
produceren, importeren en distribueren van collecties, 
datagedreven collectionering, voorraadbeheer en een 
actieve sales support.



Van idee naar beeldmerk

Het Beeldmerk van Angro is een samenspel van beelden en de merkbelofte ‘more than socks’.
De basis wordt gevormd door vier sokvormen. Door deze vormen te draaien en samen te voegen 
ontstaat er een plus vorm. Zo vormt zich een attractief beeldmerk dat letterlijk méér dan sokken in 
zich heeft.



Touchpoints

De nieuwe visuele merkidentiteit is breed uitgerold. 
Naast een nieuw logo en de signing zijn diverse 
touchpoints aangepakt. Transportverpakkingen, 
de website, een corporate bedrijfsfilm en de social 
media kanalen zijn aangepakt. Daarnaast beschikt het 
internationale salesteam over diverse nieuwe salestools 
waaronder een salesapp voor de iPad en is er sterk 
geïnvesteerd in een goede beeldbank met daarop sfeer- 
en productbeelden.
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Resultaat

De medewerkers van Angro zijn trotser op hun merk. 
Dit vertaalt zich niet alleen in nieuwe salesleads maar er 
is ook meer belangstelling bij potentiele medewerkers 
door een herkenbare en krachtige uitstraling. Hiermee 
is Angro in staat harder te groeien in zowel private label 
als met haar branded collectie.



We gaan verder

Momenteel werken we hard aan het herontwikkelen  
en activeren van de merken Heatkeeper, Sarlini, XQ, 
Xtreme en Apollo.

EEN NIEUW IMAGO VOOR HET ANGRO MERK ‘HEATKEEPER’
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