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NIEUWS VAN DE BEDRIJVEN
Het Canadese FilSpec opent Europees ﬁliaal in Brussel
FilSpec is een Canadese mondiale speler op het vlak van het ontwikkelen en produceren van technische garens, bestemd voor beschermkledij, sportkledij,
beschermende handschoenen, automotive, luchtvaart, medische toepassingen en voor buitenmeubilair. Er zijn productiesites in Sherbrooke (Quebec,
Canada), in Ellerbe (North-Carolina, USA) en Puebla (Mexico). In totaal werken er ongeveer 400 mensen.
Nu zet FilSpec voet aan wal op het Europese continent. De zetel is in Brussel, maar men
koos heel bewust voor het museum Texture in Kortrijk voor de ofﬁciële lancering van
FilSpec Europe. Dit is uiteraard geen toeval. Kortrijk, gelegen aan “the golden river” die zo
belangrijk was voor de ontwikkeling van de textielindustrie in Vlaanderen. Tegelijkertijd
speelt ook de nabijheid van Noord-Frankrijk een rol en bereikt men aldus twee regio’s
waar (technisch) textiel prominent aanwezig is.
FilSpec kijkt uitdrukkelijk naar bedrijven om mee samen te werken om verder innovatieve garens te ontwikkelen. Dit was trouwens de rode draad: samenwerking, partnerschap,
bundelen van de krachten, en dit met andere spinners, stoffenfabrikanten, toeleveranciers,
klanten, medewerkers…
Voor deze ofﬁciële gelegenheid was de Canadese Ambassadeur Olivier Nicoloff naar
Kortrijk gekomen, waar hij hartelijk verwelkomd werd door burgemeester Vincent Van
Quickenborne. De Ambassadeur wees op de goede banden tussen Vlaanderen en Quebec, tussen België en Canada, en benadrukte dezelfde spirit voor de handel en de wil “to
ensure economic order to secure prosperity”.
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De Kortrijkse Aurélie Hellin vertegenwoordigt het Canadese FilSpec
in België en in Europa. FilSpec rekent vooral op partnerschappen met
onze bedrijven.

Fa Quix, directeur-generaal van Fedustria, gaf een overzicht van de diversiteit en de sterktes van de Belgische textielindustrie, en hoe deze de voorbije
decennia getransformeerd is tot een innovatieve en creatieve sector die mikt op hoge toegevoegde waarde. De keuze van het overzeese FilSpec om naar
onze contreien te komen, wijst erop dat het Vlaanderen terecht hoog inschat als textielregio. Contact: AHellin@ﬁlspec.com.
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