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Beobank opent een nieuw PRO Center in Luik
Luik, 21 maart 2019 – Vandaag opent Beobank officieel haar zevende PRO Center te Luik. Het PRO
Center is een kantoorconcept dat eind 2016 werd gelanceerd. Intussen zijn er Beobank PRO Centers
gevestigd in Brussel (2), Gent, Antwerpen, Brugge en Kortrijk.
Met de PRO Centers lanceerde Beobank een nieuw, succesvol concept op de Belgische markt dat
verder gaat dan de ‘klassieke bankdienstverlening’ voor professionele klanten. Het betreft een ‘one
stop shop’ voor ondernemers, zelfstandigen en KMO’s, die er zelfs kunnen werken en klanten
ontvangen. In de PRO Centers worden onder meer workshops en netwerking events georganiseerd om
ervaringen uit te wisselen, maar klanten kunnen er ook gratis gebruik maken van een werkruimte, een
gedeeld onthaal, vergaderzalen om hun eigen professionele relaties te ontvangen… Op die manier
draagt Beobank niet alleen op financieel vlak bij aan de ontwikkeling van hun bedrijf, maar biedt het
verder ook de nodige praktische ondersteuning. De PRO Centers zijn gratis beschikbaar voor
ondernemers die gebruik kunnen maken van professionele apparatuur: wifi, schermen, projectoren,
drankjes, …
Eric Vermesse, Commercieel Directeur Professioneel Cliënteel bij Beobank: “Met het PRO concept
spelen we in op de veranderende behoefte bij onze professionele klanten. Meer dan naar een financieel
adviseur zijn zij op zoek naar een financiële partner, die meedenkt en de klant helpt groeien. De PRO
Centers vormen een echte ‘ondernemingshub’, waar klanten niet alleen terecht kunnen voor advies en
praktische ondersteuning, maar die ook een ontmoetingsplaats vormen waar ze inspiratie kunnen
opdoen om hun bedrijf te laten groeien”.
De PRO Centers richten zich op ondernemers, zelfstandigen en KMO’s die er, naast de praktische
ondersteuning, terecht kunnen bij specifiek opgeleide relatiebeheerders voor professioneel advies.
Beobank biedt ook een breed gamma producten en diensten aan, aangepast aan de behoeften van de
professionals, van de oprichting tot de overdracht van een onderneming: betalings- en
liquiditeitsbeheer, korte- en lange termijn kredieten, beleggingen, …
Naast de PRO Centrers is Beobank ook aanwezig met teams die zich toeleggen op de ondersteuning
van professionele klanten in de provincies Namen, Henegouwen, Vlaams-Brabant, Limburg en OostVlaanderen.
Meer informatie: https://www.beobank.be/nl/professioneel/pro-center
Adres: Beobank PRO Center Liège, Bd. de Douai 78, 4020 Luik
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Plattegrond voorbeeld van een PRO Center

Meer informatie:
Persdienst Beobank NV/SA
Nathalie Elsocht
+32 (0)479 814 716
nathalie.elsocht@beobank.be
…………………………………………………………………….......................................................................................................................

Over Beobank
Beobank NV/SA is een Belgische bank, dochteronderneming van de Groep Crédit Mutuel Nord Europe, die gepersonaliseerde
Producten en diensten aanbiedt aan particuliere klanten, aan zelfstandigen en aan kleine ondernemingen. Beobank heeft
een netwerk van 218 verkooppunten (eigen kantoren en zelfstandige agenten) die de klanten helpen bij de realisatie van hun
persoonlijke en professionele projecten. Zij kunnen er terecht voor flexibele en innovatieve betalingsoplossingen,
spaaroplossingen, consumentenkredieten, verzekeringen en beleggingen. Producten en diensten die aangeboden worden
met gevoel voor verantwoordelijkheid en respect. Beobank telt vandaag 610.000 klanten en 1.500 medewerkers in België.
Meer info: www.beobank.be
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