Geachte relatie,
De afgelopen jaren hebben we een groei doorgemaakt die onze verwachting heeft
overtroffen. En hoe tevreden we ook zijn met de behaalde resultaten, een kritische blik
op de structuur van BOIKON leerde ons dat we eigenlijk uit ons jasje waren gegroeid.
Zoveel takken van sport, zoveel klanten uit zoveel verschillende sectoren. Dat was
soms lastig profileren, en het maakte de communicatie er ook niet altijd even makkelijk
op.
Met een fris nieuw logo onderstrepen we waar wij voor staan: shaping technological
innovations. Daarnaast introduceren we vijf nieuwe merken met hun eigen specialisme
die allen onderdeel blijven van de BOIKON-familie, maar wel onder een eigen naam
de markt op gaan: DUCO, DJURA, FALKO, FOSKE en SYBOLT. Allemaal klinkende
Friese namen, een knipoog naar de oprichting en het verleden van BOIKON.
Wat betekent dit alles voor u als relatie? Daar kunnen we kort over zijn: weinig
wereldschokkends. Lopende projecten handelen we af vanuit BOIKON zelf,
vervolgens gaan we op papier per technologie verder onder de nieuwe merknaam en
bijbehorende bv’s. Op de achterzijde van deze brief vindt u de exacte gegevens voor
uw administratie.
Wie vreest dat we het roer nu volledig om gaan gooien, kunnen we gerust stellen.
Onder het nieuwe jasje zit nog steeds hetzelfde BOIKON. Met dezelfde creatieve
techneuten en technische creatievelingen die iedere dag bezig zijn om vorm te geven
aan nieuwe innovaties. We geven wat meer kleur en identiteit aan onze merken, maar
verder blijven we doortimmeren aan waar we goed in zijn. Zoals u van ons gewend
bent.
Met vriendelijke groet,
BOIKON B.V.

Erik Oosterhof

Algemeen directeur
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Shaping technological innovations

Building business

BOIKON geeft vorm aan de toekomst. Wij creëren
nieuwe kansen, nieuwe paden, nieuwe uitdagingen
en oplossingen die jouw organisatie verder helpen.
Onze slogan reflecteert die ambitie. Shape up!

Wij zien BOIKON als een Powerhouse die haar
business bouwt op drie uiteenlopende en elkaar
opvolgende manieren (de kernactiviteiten).

Business generator

Het oplossen van bedrijfskritische vraagstukken van
opdrachtgevers door het ontwikkelen van innovatieve
technologische oplossingen. In opdracht of op basis van
eigen marktinzichten en technologische ontwikkelingen.
Het ontwikkelen van nieuwe productconcepten.

Business engines

Het vermarkten van zelf ontwikkelde productconcepten
onder een eigen naam naar specifieke markten.

Business keeper

House of Brands - Product brands

De productmerken opereren als ZELFSTANDIGE MERKEN in de markt.
Elk merk heeft een eigen identiteit (logo) en DNA (maar wel met de genen van BOIKON!).
Elk merk heeft een eigen brand/product manager en dedicated team.
Het merk is verantwoordelijk voor sales en marketing.

Het merk is verantwoordelijk voor tailor made maken en implementeren bij klanten.
Het merk is verantwoordelijk voor verdere productontwikkeling.

Het merk is verantwoordelijk voor service, support en doorontwikkeling.

Het onderhouden en updaten en optimaliseren
van geleverde technologische oplossingen.

POWERED BY BOIKON.

DE BOIKON FAMILIE

BOIKON B.V.

INNOTRACE B.V.

KVK 78559995
BTW NL861450139B01
IBAN NL14 RABO 0359 9641 84
info@djura-technologies.nl
www.djura-technologies.nl

INNOCOMP B.V.

INNOSTER B.V.

INNOSYS B.V.

INNOWALL B.V.

KVK 78560268
BTW NL861450231B01
IBAN NL66 RABO 0359 9621 81
info@falko-technologies.nl
www.falko-technologies.nl

KVK 80636233
BTW NL861744160B01
IBAN NL53 RABO 0362 3748 05
info@duco-systems.nl
www.duco-systems.nl

KVK 78560101
BTW NL861450176B01
IBAN NL59 RABO 0359 9632 77
info@foske-technologies.nl
www.foske-technologies.nl

KVK 78560381
BTW NL861450279B01
IBAN NL37 RABO 0359 9661 95
info@sybolt-technologies.nl
www.sybolt-technologies.nl
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