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Trots op onze productiebedrijven!
Trots op onze productiebedrijven!

VERZORGING EN MAKE-UP
VAN ESTEE LAUDER
•
•
•

Eindproduct
Geproduceerd in Oevel
Belgische productiesite van de
Amerikaanse multinational
Estée Lauder Group
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Eindproduct
Geproduceerd in Pittem
Belgisch familiebedrijf opgericht door
Jules Clarysse in 1953

Eindproduct
Geproduceerd in Puurs
Belgische productiesite van de
Zwitserse multinational Novartis
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het belang van de industrie voor het Vlaamse economische DNA, schotelen we u elke maand enkele
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representatieve staaltjes uit eigen midden voor.
representatieve staaltjes uit eigen midden voor. Ontdek deze maand welke ‘Vlaamse’ verzorgingsproducten u in
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een doorsneebadkamer vindt.

SCHOONMAAKPRODUCTEN
VAN BOMA
•
•
•

Eindproduct
Ontwikkeld en gedistribueerd vanuit
Antwerpen
Belgisch familiebedrijf opgericht door de
families Bresseleers & Wildiers in 1974

DAGCRÈME VAN MYLENE
•
•
•

Eindproduct
Geproduceerd in Heist-op-den-Berg
Belgisch bedrijf opgericht door de familie
Seutin in 1965

COSMETISCHE LABELS VOOR
SHAMPOO, DOUCHEGEL, E.A.
VAN REYNDERS LABEL PRINTING
•
•
•

Eindproduct
Geproduceerd in Boechout
Belgisch familiebedrijf opgericht door
Emile Reynders in 1953
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voorbereiding van

POLYMEREN IN LUIERS VAN
NIPPON SHOKUBAI

aries, workshops,
• Halffabricaat
idueel
• Geproduceerd in Zwijndrecht
echië.
• Productiesite van de Japanse
multinational Nippon Shokubai
sessie met evaluatie
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afnemen van

DAMESLINGERIE VAN
VAN DE VELDE

het volledige traject

.e.m. 1 juli 2019•

•
•

Eindproduct
Geproduceerd in Schellebelle
Belgische bedrijf opgericht door Achiel
& Margaretha Van de Velde in 1919

WC-PAPIER VAN SOFIDEL
BENELUX
•
•
•

Eindproduct
Geproduceerd in Duffel
Belgische productiesite van de Italiaanse
multinational Sofidel

BADKAMERSANITAIR VAN
DESCO
•
•
•

Groothandel van eindproducten
Verdeeld vanuit Wijnegem
Belgisch familiebedrijf opgericht door Frans en
Pierre Dedecker in 1947

Dit overzicht is opgemaakt door de redactie van ONDERNEMERS en wil de industrie meer visibiliteit geven.
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