Persbericht

VS ambassadeur bezoekt AppliTek voor
de opening van Amerikaanse vestiging
Nazareth, België, 5 juni 2012 ― Dinsdagmorgen 5 juni had AppliTek de eer om VS ambassadeur Howard
Gutman te ontvangen in haar vestiging te Nazareth. De ambassadeur, vergezeld van een aantal andere
diplomaten en in zijn kielzog een resem veiligheidsagenten, was gekomen op persoonlijke uitnodiging van
zaakvoerder en gedelegeerd bestuurder David Laurier. Getuige van het bezoek waren eveneens een aantal
genodigden van de wetenschappelijke, politieke, financiële en economische wereld, alsook lokale
notabelen.
Het innoverende bedrijf in de Leiestreek gaat prat op een uniek aantal hoogtechnologische oplossingen in
eigen beheer ontwikkeld, ontwikkeld in de Leiestreek en uitgevoerd naar alle windrichtingen, waarvan
een belangrijk deel naar de Verenigde Staten. Het was in dit verband dat de ambassadeur persoonlijk
kennis wou maken met AppliTek, haar technologie maar ook de mensen achter het bedrijf. De
ambassadeur maakte dan ook graag tijd voor een informele babbel, maar kwam meer ter zake wanneer hij
in zijn speech de nadruk legde op de wederzijdse samenwerking en de bruggen die er bestaan tussen
België en de Verenigde Staten.
Inbegrepen in het protocollaire gebeuren was de ondertekening van een intentieverklaring tussen
AppliTek en FC Tech, haar huidige partner met zetel in Louisiana. Onder het waakzame oog van de
ambassadeur tekenden beide bedrijven voor een hechtere samenwerking en zelfs de nakende oprichting
van een joint venture voor de VS.
AppliTek, nog steeds met zetel in België, heeft een uitstekende reputatie in diverse sectoren, waarbij de
ervaring in totaalprojecten significant is. Het bedrijf kwam onlangs nog in de kijker met een belangrijke
overeenkomst getekend op 12 oktober in Astana, Kazakstan, in aanwezigheid van Kroonprins Filip van
België en de eerste Minister van Kazakstan.
Het bezoek van de ambassadeur en zijn delegatie betekent een sterke stimulans en waardering voor alle
werknemers die betrokken geweest zijn bij de activiteiten van AppliTek in de VS. In ieder geval wordt het
avontuur van AppliTek in de Verenigde Staten weldra vervolgd, wanneer het haar Amerikaanse
aanwezigheid verder consolideert.
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