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Komt da van ier?
Trots op onze productiebedrijven!

Op het
festival

Liefst 13.700 bedrijven die samen direct werk verschaffen aan ongeveer 312.000 mensen: daarvoor staat de industrie
in Vlaanderen. Door de sterke verwevenheid met onze diensteneconomie creëert ze daarnaast veel indirecte
tewerkstelling in onder andere de logistiek, de juridische en de administratieve sector. Zonder deze motor van onze
welvaart zou ons dagelijkse leven er heel anders uitzien dan vandaag. Overtuigd van het belang van de industrie
voor het Vlaamse economische DNA, schotelen we u elke maand enkele representatieve staaltjes uit eigen midden
voor. Verbaas er u deze keer over welke Vlaamse bedrijven mee zorgen voor een onvergetelijke festivalzomer!

VIDEOSCHERMEN EN VIDEOOPLOSSINGEN VAN PRG
•
•

TENTEN EN ZEILSTRUCTUREN
VAN VELDEMAN GROUP

Geproduceerd in Oostende
Voormalig Belgisch bedrijf opgericht in
1995 onder de naam XL VIDEO, sinds 2015
onderdeel van het Amerikaanse PRG

•
•

Geproduceerd in Bree
Belgisch ex-familiebedrijf opgericht in 1950
door Pol Veldeman

CASHLESS BETALINGSSYSTEEM
VAN PLAYPASS
•
•

FESTIVALBANDJES EN JETONS
VAN ORAKEL
•
•

Geproduceerd in Retie
Belgisch bedrijf opgericht in 1997
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FOODTRUCK MET HAMBURGERS
VAN ELLIS BURGER
•
•

BIER VAN BROUWERIJ
DE
KONINCK
GRATIS

ismaking
t
• Geproduceerd in Antwerpen
• Belgische brouwerij opgericht in 1833 door
voorbereiding van
Johannes Vervliet. Sinds 2010 in handen
van familiale brouwerij Duvel Moortgat uit
Puurs, geleid door vierde generatie Michel
Moortgat.
aries, workshops,
idueel
echië.
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Geproduceerd in Sint-Niklaas
Belgische horecaketen opgericht in 2011 door
Thierry Canetta

KANTOORCONTAINERS VAN
REAL VERHUUR
•
•

sessie met evaluatie

en adviseur
FRIETEN VAN REMO-FRIT
afnemen van
• Geproduceerd in Beveren
• Belgisch familiebedrijf opgericht in 1989
het volledige traject
door Jozef Van Remoortel

Ontwikkeld in Antwerpen
Belgische scale-up opgericht in 2012 door
David De Wever en Dale Hofkens

SAUSJES VAN MANNA FOODS
•
•

Geproduceerd in Schoten
Belgisch familiebedrijf opgericht in 1935
door Henri Van den Broeck

Geproduceerd in Sint-Gillis-Waas
Spin-off van het Belgische
staalconstructiebedrijf Real Corporation,
opgericht in 1974 en in handen van Luc en
Wilfried Moortgat

GORDIJNEN EN
PODIUMAANKLEDING VAN
DRESSCOAT
•
•

Geproduceerd in Wilrijk
Belgisch bedrijf opgericht in 2013

Dit overzicht is opgemaakt door de redactie van ONDERNEMERS en wil de industrie meer visibiliteit geven.
De aangehaalde voorbeelden zijn niet exhaustief en geven slechts een indicatie van de activiteiten van de
productiebedrijven in Vlaanderen. Vermelding in deze rubriek kan niet afgedwongen worden.

