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PERSBERICHT

Isuzu Benelux lanceert mediasite met unieke mogelijkheden in
functie van Social Media en smartphones/tablets.
Nieuwe Isuzu mediasite heet ‘Isuzu Presscorner’.
Isuzu Presscorner met landgebonden url’s voor België, Luxemburg en Nederland.
Persberichten in moderne lay-out die meteen leesbaar zijn op smartphone en tablet.
Automatische links voor Social Media.
Nieuwe PR-Manager en nieuwe mediasite zijn meteen ook de start van een Isuzu
PR-offensief.
Kontich - 17/11/2013 – Isuzu Benelux, de officiële invoerder van het Japanse merk
in onder meer België, Nederland en Luxemburg, zal voortaan sterker inzetten op PR
en Communicatie. Na de aanstelling van William Meerschaut als nieuwe Public
Relations Manager is de lancering van de nieuwe mediasite een bijkomende
aanzet tot een sterker PR-offensief.
Opdat de media in optimale omstandigheden hun werk zou kunnen doen, is een
praktische media-website een absolute must. Zowel de media als de aanpak rond
public relations kennen overigens een sterke evolutie, en daarom koos Isuzu Benelux
voor een vooruitstrevende mediasite die vooral uitblinkt qua gebruiksgemak en
mogelijkheden op het vlak van Social Media. Gebruikers van een smartphone en/of
tablet zullen de vlot vormgegeven berichten makkelijk kunnen lezen op hun scherm en
het bericht ook meteen delen waar nodig. Uiteraard voorziet Isuzu afzonderlijke URL’s
voor de perscontacten in België (.be), Luxemburg (.lu) en Nederland (.nl).

ISUZU HEEFT VEEL TE VERTELLEN
Als pick-up specialist is Isuzu vooral actief in een beperkt niche-segment, maar dat
betekent geenszins dat er niks te vertellen valt over het merk. Zowel op Corporate
vlak als op het vlak van know-how en best practices heeft de oudste Japanse
dieselmotor-constructeur regelmatig interessant nieuws dat de invoerder voortaan
vlotter zal delen met de pers. Redacteurs en media kunnen zich dus best abonneren op
de nieuwe Isuzu Presscorner via:
www.isuzu-presscorner.be
www.isuzu-presscorner.lu
www.isuzu-presscorner.nl

OVER ISUZU – ONBEKEND IS ONBEMIND
Isuzu is de oudste Japanse dieselmotor-constructeur en de grootste producent ter wereld van zware en middelzware
bedrijfsvoertuigen. Van het vorige model D-MAX werden meer dan 2 miljoen exemplaren wereldwijd verkocht. Isuzu
aarzelt dan ook niet om 5 jaar garantie en assistentie aan te bieden op de D-Max. D-Max is de enige pick-up op de
markt die voor álle 4WD-uitvoeringen 3,5 ton trekvermogen koppelt aan 5 jaar garantie, ongeacht de
koetswerkuitvoering. Isuzu Benelux is de exclusieve invoerder van het merk in 4 landen (België, Nederland,
Luxemburg en Polen). Het bedrijf maakt deel uit van de Belgische Alcopa-groep.

