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Altijd up-to-date via de mobile app
In een snel veranderende omgeving waar wetgeving, regels en 
andere factoren een invloed uitoefenen op de manier waarop 
bedrijven functioneren, is het cruciaal om goed geïnformeerd 
te blijven. Hierbij is de Deloitte Belgium app een uitstekende 
‘compagnon de route’, omdat het gebruikers in staat stelt om 
de laatste ontwikkelingen en trends op vlak van finance, HR, 
technologie, btw en wetgeving te volgen. Daarnaast verschaft de 
app toegang tot handige online tools zoals de ‘car tax calculator’, 
alsook publicaties, studies en verslagen rond actuele kwesties. Er 
is tevens de mogelijkheid om te registreren voor evenementen, 
seminaries of webinars die door Deloitte op frequente basis worden 
georganiseerd. 

Digitaal platform drijft gebruikservaring op
De transformatie naar een nieuw online platform houdt meer in dan 
de bestaande website in een nieuw kleedje te stoppen; het luidt een 
significante verandering in op de manier hoe Deloitte denkt over de 
manier waarop haar inhoud en business worden gepresenteerd. Het 
nieuwe platform is ontworpen om de ervaring van de gebruiker te 
optimaliseren, die onder meer zorgt voor een toegankelijk design 
op mobiele apparaten, een sterkere betrokkenheid via sociale media 
en beschikt over een geavanceerde zoekfunctie om de gezochte 
informatie gestructureerd weer te geven. 

Proximiteit en gebruiksvriendelijkheid  
centraal stellen 
Deloitte lanceert vernieuwd online 
platform en mobiele app 
De stijgende integratie en gebruik van digitale tools en communicatiekanalen in het dagelijkse leven 
leggen de behoefte bloot om informatie aan te leveren op een manier die de gebruiker centraal stelt. 
Met de lancering van een nieuw online platform en mobiele app krijgt de manier waarop Deloitte 
haar communicatiemix invult een nieuw elan, die zowel klanten als personeel ten goede komen. 


