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Toekomstgericht en innovatief bedrijf met voorbeeldfunctie 
 
AppliTek maakt indruk op bedrijfsleiders en 
wint verkiezing Voka Regio Ambassadeur 
Meetjesland-Leiestreek 2012 
 
 
Op basis van objectieve gegevens werden in de regio Meetjesland-Leiestreek drie 
ondernemingen genomineerd voor de titel van Voka Regio Ambassadeur: Aluvision uit Deinze 
(hoogwaardige oplossingen voor de standenbouw), Itineris uit Deurle (softwareoplossingen 
voor nutsbedrijven) en AppliTek uit Nazareth, gespecialiseerd in analyseapparatuur voor 
milieu- en industriële toepassingen. De laatste werd door het publiek van ondernemers en de 
professionele jury verkozen omwille van de sterke prestaties van het bedrijf in internationaal 
ondernemen. 
 
Export was immers het thema van deze editie van de Voka Regio Ambassadeursverkiezing. Sinds 2007 
organiseert Voka Oost-Vlaanderen de verkiezing van regionale ‘Ambassadeurs’. Opzet van het initiatief 
is: uitstraling bieden aan kmo’s met een voorbeeldfunctie in de streek en tegelijk de dynamiek van een 
regio beklemtonen. Telkens wordt een thema centraal gezet: vorig jaar was dit innovatie, dit jaar 
internationaal ondernemerschap. Export is voor onze regio van doorslaggevend belang: Vlaanderen 
exporteerde in 2011 maar liefst voor 284 miljoen euro. 70% van deze goederen was bestemd voor EU-
landen. 
 
Voka Regio Ambassadeurs 
 
AppliTek volgt als Voka Regio Ambassadeur Meetjesland-Leiestreek LS Bedding uit Maldegem op, het 
bedrijf dat vorig jaar ook aan de haal ging met de titel Voka Regio Ambassadeur Oost-Vlaanderen.  
 
Later dit jaar zal AppliTek zich meten met de Voka Ambassadeurs 2012 uit de regio’s Gent (Christeyns), 
Aalst (Medec), Vlaamse Ardennen (Vento) en Dendermonde (Brouwerij Bosteels). Zij zullen strijden 
voor de titel van Voka Regio Ambassadeur Oost-Vlaanderen 2012. 
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Toekomstgericht en innovatief 
 
AppliTek is een toonaangevende producent van automatische meetapparatuur die voor verscheidene 
doeleinden toegepast wordt, zoals milieubewaking en industriële productieprocessen. Het innoverende 
bedrijf ontwikkelt unieke meetsystemen in eigen beheer en installeert deze in tal van sectoren. De 
doelstellingen van haar klanten komen steeds op het zelfde neer: milieu, efficiëntie en veiligheid.  
 
AppliTek is een niet-beursgenoteerde nv met hoofdzetel in Nazareth. Er werken 40 mensen. Vorig jaar 
realiseerde AppliTek een omzet van meer dan 6,8 miljoen euro.  
 
Internationaal sterk 
 
Gezien het universele karakter van de noden bij de klanten, hebben de hoogtechnologische oplossingen 
van AppliTek niet alleen in België afzet maar wereldwijd, van de Verenigde Staten tot het Midden-
Oosten tot Japan. De gestage internationalisering, naast de technologische innovaties, vormt dan ook een 
belangrijke pijler in het strategische plan van AppliTek NV. Vorig jaar werd 85% van de producten van 
AppliTek geëxporteerd, om een totaal van ruim 5,8 miljoen euro. Meer dan de helft daarvan was 
bestemd voor landen buiten de EU. AppliTek doet aan  import en sourcing uit Duitsland, Oostenrijk, 
Zwitserland, Denemarken, USA en Japan. Vorig jaar werd een sales- en servicekantoor gestart in Beijing, 
er zijn ook plannen voor een kantoor in de USA en een joint venture in Abu Dhabi.  
 
De verkiezing tot Voka Regio Ambassadeur 
 
Aan de verkiezing van een Voka Regio Ambassadeur gaat een hele procedure vooraf. In een eerste fase 
onderzoekt Deloitte Fiduciaire alle bedrijven in de regio op hun financiële prestaties. Alleen 
ondernemingen die ten minste vier jaar actief zijn en 20 tot 100 werknemers tellen, worden in 
aanmerking genomen.  
 
Daarna voert het FIT (Flanders Investment & Trade) een screening uit van hun internationaal 
ondernemerschap. Daarop bepaalt de jury welke drie genomineerden zich met elkaar zullen meten. 
Deze drie genomineerden presenteren hun onderneming en hun prestaties aan een publiek van 
bedrijfsleiders en het zijn zij die, samen met de jury, de winnaar bepalen. AppliTek werd tot winnaar 
verkozen tijdens het evenement gisterenavond in het kasteel van Poeke.  
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