Brussel, 28 december 2012

Belfius beloont 11 starters
Om de lokale ontwikkeling van jonge ondernemingen te ondersteunen, schreef Belfius in het begin
van de zomer een wedstrijd uit voor starters in alle uithoeken van het land. Uit de bijna 300
inzendingen kozen elf jury’s, samengesteld uit professionelen uit de bedrijfswereld, vijf laureaten in
Vlaanderen, vijf in Wallonië en één in Brussel. Belfius gaat hen helpen hun producten en activiteiten
bekendheid te geven.
Als drijvende kracht van de economie zijn de kmo’s in België goed voor 66 % van de werkgelegenheid en
58 % van de toegevoegde waarde (bron: Europese Commissie). Belfius wil hen specifiek ondersteunen en
begeleiden in de diverse stadia van hun ontwikkeling, vooral tijdens de eerste jaren, die beslissend zijn voor
hun voortbestaan op langere termijn.
Maar een activiteit lanceren volstaat niet, ze moet ook bekendgemaakt worden. Daarom geeft Belfius elf
‘starters’ – vijf in Vlaanderen, vijf in Wallonië en één in het Brussels Gewest – een duwtje in de rug, door
hen bij te staan met advies en door 5 000 euro in hun eerstvolgende (of eerste) reclamecampagne te
steken. Belfius geeft die starters niet alleen technische, theoretische en bancaire begeleiding, maar laat ze
ook delen in zijn interne knowhow, om optimaal in te spelen op hun reclamebehoeften, rekening houdend
met het specifieke karakter van hun activiteiten.
Na afloop van deze oproep tot kandidaturen, die van 21 juni tot 15 oktober 2012 liep, bekroonden de jury’s
voor Vlaanderen :
•
•
•
•
•

de dakvensterproducent Nordag (www.nordag.be) in Genk;
Elke Van Herck – Exclusive Jewellery (www.elkevanherck.com) in Herentals;
het informaticabedrijf Arc3c (www.arc3c.be) in Liedekerke;
de Leuvense pastagroep Past-a-porter (www.pastagroup.eu);
PozO (www.pozo.be), een in Oostende gevestigde winkel van oogverzorgingsmateriaal voor
thuis.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest koos de jury voor het fysiotherapie- revalidatiecentrum CKB in
Elsene, pionier in het gebruik van “snoezelen” in België. “Snoezelen” past in de pijnbestrijding van nietcommunicerende patiënten die aan terminale evolutieve dementie lijden.
•

In Wallonië ten slotte, zijn de vijf laureaten: Dynamic Flows in Lasne, Negundo Sport in Marquain; Id’vin
(Opale) in Luik; Vivalangues in Bastenaken en het Centre Médical Corps-Santé in Gembloux.
Als relatiebank die dicht bij haar klanten staat, wou Belfius via deze actie jonge, beloftevolle ondernemingen
concreet ondersteunen en via hen haar steentje bijdragen aan de economische ontwikkeling op lokaal
niveau, waar die ondernemingen gevestigd zijn.
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