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Asco Industries & Doccle, winnaars van de Trends
Business Tour Vlaams-Brabant en Brussel 2015!
Op woensdag 2 december stellen Trends, BDO en ING de Trends Business Tour
Vlaams-Brabant en Brussel voor. Een award die Belgische bedrijven lauweren die in
hun regio uitblinken in innovatie of duurzaamheid.
De avond start met de keynote speech van Daan De Wever, Managing Director en founder
Destiny en wordt afgesloten met de proclamatie van de laureaten 2015 voor de provincies
Vlaams-Brabant en Brussel : Asco Industries & Doccle.

Asco Industries – Winnaar Trends Business Tour Vlaams-Brabant
De burgerluchtvaart blijft maar groeien. Asco Industries
in Zaventem ontpopte zich tot een unieke wereldwijde
toeleveraar, en stoomt mee met de wereldwijde groei.
2015 wordt een recordjaar volgens IATA, de
internationale vereniging van de burgerluchtvaart.
Onder impuls van een aantrekkende economie en een
dalende kerosineprijs zou het aantal passagiers
klimmen naar 3,5 miljard, en de wereldwijde omzet naar
783 miljard dollar. En de pret is nog niet gedaan voor
Asco Industries. De volgende twee decennia zou het
passagiersverkeer jaarlijks groeien met ongeveer 5
procent, volgens cijfers van Airbus en Boeing. De
onderneming wrikte zich in die markt met een unieke
niche: haar belangrijkste product zijn bewegende
onderdelen voor de vleugels, die dienstdoen tijdens het
landen en opstijgen.

Doccle – Winnaar Trends Business Tour Brussel

Elk jaar verzenden Belgische bedrijven een miljard
documenten naar particulieren. De papieren verzending
en de administratieve afhandeling kosten tussen 5 euro
(voor de betaling van facturen) en 11 euro (voor de
ondertekening van contracten). Door de omschakeling
naar digitale alternatieven kunnen de gemiddelde kosten
dalen tot zo’n 0,35 euro, berekent Bram Lerouge,
general manager van Doccle. Via die coöperatieve, die
bestaat uit veertien dienstverleners, kunnen klanten
documenten ontvangen, bekijken, beheren, archiveren
en betalen via een centrale web- of mobiele applicatie.
Doccle telt meer dan 600.000 gebruikers. De bedrijven
en de organisaties die hun documenten via dat platform
aanbieden, bevinden zich in uiteenlopende sectoren:
telecomoperatoren, nutsbedrijven, banken, mutualiteiten
of sociaal secretariaten.
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