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Burst realiseert nieuw platform Largo
Largo - specialist op het gebied van luxe, full-service vakantieaccommodaties -

heeft samen met Burst de aanscherping van de positionering van het merk

afgerond. De eerste uiting is het nieuwe digitale platform dat tevens door Burst

gerealiseerd is.

Largo - het premium label van de Roompot groep - onderscheidt zich door luxe vakanties aan te

bieden waarbij gasten volledig worden ontzorgd. Met een aantal stijlvolle, high-end resorts aan

de Noordzeekust en een exclusief aanbod aan droomvilla’s op toplocaties in de wereld, heeft

Largo het doel om klanten een complete ervaring te geven, dat past bij hun persoonlijke wensen

en voorkeuren.

Bij Largo boek je niet slechts een vakantie, maar een ervaring. Deze gedachte is op het digitale

platform doorvertaald in exclusieve reisverhalen en een persoonlijk reiskompas. Het

reiskompas stelt op basis van een aantal vragen accommodaties aan die aansluiten op de

beleving die gasten willen ervaren.
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OVER BURST

Burst is a leading digital agency with Dutch roots, experienced in blending business, data, creativity and
technology. We successfully work together with global clients from different industries like Chupa Chups,
Davidoff, Natuurmonumenten, Mentos, Rijksmuseum and Takeda. In the last two consecutive years Burst is
chosen as the number one Dutch digital agency.

De aanscherping van het merk en de realisatie van het nieuwe platform helpt Largo hun

naamsbekendheid verder op te bouwen en een duidelijke propositie te claimen in de

dynamische reisindustrie.  

“Tijdens het begintraject hebben we Largo verrast met een nieuwe visuele stijl,
die wat ons betreft perfect aansluit bij waar Largo voor staat” aldus Sander La
Rivière (art director bij Burst). “Het was mooi om te zien dat Largo hier verliefd
op werd en deze stijl wil gaan hanteren voor alle uitingen. We hebben een
uitgebreid identiteitstraject doorlopen waarin we het concept hebben vertaald
naar een werkbare brandguide. Na deze mooie mijlpaal zijn we nu
aangekomen bij de tweede: het nieuwe platform. Wat er nu staat draagt echt
uit wat we voor ogen hadden.”
— Sander La Rivière, Art Director bij Burst

“Het concept wat Burst ons presenteerde tijdens de pitch sprak ons enorm
aan.”, zegt Tanya Joustra, general brand manager bij Largo. “De nieuwe
website is zeer vernieuwend binnen de categorie omdat we in plaats van
inspelen op de hardware, de accommodaties en beleving centraal stellen. Het
gaat om de persoonlijke ervaring en de unieke herinnering die een vakantie bij
mensen achterlaat.”
— Tanya Joustra, General Brand Manager bij Largo
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