Wanneer het gevoel voor meertalige communicatie goed ontwikkeld wordt

Een concept
van multimarket-communicatie
gebaseerd op talen en eenvoud

W

at haar professionele carrière
betreft, was ze voor cultureel en
antropologisch kosmopolitisme
voorbestemd.

Maar om haar professionele
opleiding te vervolledigen was er
meer nodig: ze deed intense ervaring
op in het kader van duurzame
ontwikkeling en internationale
communicatie in India (New Delhi).
Daarnaast deed ze ook gedurende bijna twee jaar
ervaring op in de marketing en internationale
verkoop in een beursgenoteerde multinational in
de dienstensector. De hoofdzetel van dit bedrijf
is in Sydney gevestigd, waar ze goed bekend is,
omdat ze er al twee keer geweest is.

Met Frans als haar moedertaal heeft Odile ook
Belgisch Nederlands geleerd. Ze studeerde af in
Oxford: na 4 jaar Internationale Handel beheerste
ze de Engelse cultuur bijna alsof het de hare was.
Ze leerde Italiaans op natuurlijke wijze, aangezien
haar beide ouders van Milanese afkomst zijn. Ze
leerde haar vijfde taal, Spaans, door haar neven en
nichten in Barcelona en Mexico vaak te bezoeken.

Van Noord-Amerika tot China, doorheen het
Midden-Oosten, heeft ze vrienden in veel landen die
ze nog regelmatig bezoekt alsof het haar buren in
Ixelles waren (de wijk in Brussel waar ze woont).

Op basis van haar uitgebreide, kosmopolitische
achtergrond, heeft Odile zich gedurende drie
jaar in Eurologos Brussel, het familiebedrijf,
gevestigd. Door de zakenreizen die ze maakte,
kon ze het Eurologos netwerk tot in vier
continenten uitbreiden: ze liet geen kansen
onbenut om veel van Europa en omstreken te
bezoeken, zoals zelfs Maghreb.

*

Het stond dus in de sterren geschreven dat
ze uiteindelijk het roer van de geglokaliseerde
hoofdzetel van Eurologos zou overnemen om
de herpositionering van alle vestigingen van
Eurologos in goede banen te
leiden.
Zei u multimarket?

Glokalisatie : De globale organisatie van
Eurologos (volgens het Californische neologisme
dat ontstaan is in de jaren negentig en bestaat uit
de samentrekking van de woorden globalisatie en
lokalisatie) vereist de voortdurende zoektocht van
de groep om zich toe te leggen op “daar waar de talen gesproken
worden”.
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