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WK-gekte breekt nu al los met Belgo-Braziliaanse 
zomerruitenwisser van Forever Products

Fashion zijn met javel en white spirit, het is niet meteen 
makkelijk, zo verzucht Michel Ricard, commercieel directeur van 
Forever Products. Maar de topprestaties van de Rode Duivels bie-
den een kans. Deze zomer biedt de firma uit Courcelles, als steun-
tje in de rug voor onze jongens overzee, een Braziliaanse zomer-
ruitenwisser aan. 

België, de hype
“Op dit moment heerst er opnieuw een 
goede sfeer omtrent België en alles wat er 
mee te maken heeft,” zo legt Michel Ricard 
uit. “En dat is goed nieuws. Verschillende 
factoren spelen daarbij een rol: onze 
nieuwe koning, het succes van alle bui-
tenlandse handelsmissies en natuurlijk 
vooral ook alles wat leeft rondom de Rode 
Duivels. Het merk België betékent opnieuw 
iets.” Het geeft de firma de kans om een 
geste te doen op marketingvlak, wat niet 
evident is met zijn type producten… “Wij 
willen tenslotte ook wel eens een droom 
verkopen... En de aanwezigheid, voor het 
eerst in twaalf jaar tijd, van onze nationale 
voetbalploeg op een wereldkampioen-
schap was een kans die we niet konden 
laten liggen.” Daarom lanceert Forever 
Products in 2014 een éénmalig product 
(Limited Edtion): een Braziliaanse ruiten-

wisser in een rood-geel-zwarte verpakking, 
leverbaar in een eveneens driekleurig dis-
play van 108 stuks. “De geur is typisch 
Braziliaans, zeer aangenaam en zoet, 
met mango en passievruchten.” Natuurlijk 
werd ook toegezien op de kwaliteit: “De 
ruitensproeier is op basis van gedeminera-
liseerd water, geen bronwater. Dat heeft 
diverse voordelen. Het reinigt ten eerste 
beter, want u krijgt geen witte vlekken 
op de wagen. En ten tweede is het meer 
stabiel in de bewaring.” En Forever lan-
ceert in 2014 nog een nieuwigheid: een 
reinigingsmiddel voor schermen (compu-

ter en tv) in een groter display. “De ruiten-
sproeier is natuurlijk éénmalig, maar als 
de schermreiniger aanslaat, wordt hij ver-
volgens vast opgenomen in het gamma.”

Belgiës grootste producent-
distributeur van chemicaliën

Forever Products is al actief sinds 1997 en 
is in die tijd uitgegroeid tot de Belgische 
nummer één in chemicaliën. “Het begon 
allemaal met bleekwater en white spi-
rit, maar intussen zijn we enorm divers,” 
aldus RIcard. “Dat was ook nodig: vroe-
ger was Forever Products zeer sterk in de 
zomer en lente, maar in de winter viel 
alles een beetje stil. Daarom hebben we 
intussen ook winterruitensproeiers en pro-
ducten voor onderhoud van verwarmings-
toestellen. Sinds 2010 hebben we ook 
een bio en eco-lijn, en vorig jaar op DIY 
& Homing Kortrijk lanceerden we onze 

nieuwe lijn Drogisterij op Oude Wijze. 
We zijn destijds begonnen met een tiental 
personeelsleden en vandaag zijn we met 
36, met daarbij ook een marketingdienst, 
een merchandising dienst, een full-time 
veiligheidsmanager, een quality manager, 
en een ingenieur om nieuwe samenstellin-
gen te ontwikkelen.” Forever Products ver-
koopt in DIY, in de professionele markten 
en de zelfstandige zaken, en neemt ook 
de rol op van groothandelaar voor een 
aantal producten. “75% van onze ver-
koop betreft de de eigen producten, bij 
de andere 25% fungeren we als groothan-

delaar. Voor de aankopers van ketens is 
het moeilijk om een leverancier te hebben 
die niet meer dan drie producten levert. 
Dus verdelen we ook zaken als de afbij-
ter van DecapNet, een aantal poeders van 
Fontaines-Beauvois, lazuur van Sikkens, …

Een Belgisch bedrijf
De Belgo-Braziliaanse ruitenwisser is voor 
Forever Products geen kwestie van sim-

pelweg op de kar te springen van de 
WK-feesttrein, die we deze zomer te ver-
wachten hebben. De firma heeft altijd veel 
waarde gehecht aan zijn Belgische iden-
titeit. “Wij zijn een Belgisch bedrijf, met 
echt Belgische producten. Met ons gamma 
Drogisterij op Oude Wijze zijn we er bij-
voorbeeld in geslaagd natriumbicarbo-
naat opnieuw te populariseren, en dat is 
een 100% Belgisch product, ontdekt door 
Ernest Solvay. En ons hypochl oriet is een 
product van Tessenderlo en van Solvay, 
twee Belgische bedrijven. Ook buiten onze 
core-business werken we zoveel mogelijk 

samen met andere Belgische bedrijven: de 
etiketten worden bijvoorbeeld geprint in 
de regio van Dinant.” De firma verkoop 
ook quasi exclusief in België, op uitzonde-
ring van een klein percentage in Noord-
Frankrijk, het Groot-Hertogdom Luxemburg 
en Duitsland. “Nu, een product als deze 
zomerruitenwisser gaan we natuurlijk niet 
proberen aan de man te brengen in die 
landen - en al zéker niet in Nederland”, 
lacht Ricard, “maar meer in het algemeen 
ligt ons product wat moeilijk voor ex-
port. Zo is de wetgeving in Duitsland is 
al helemaal anders dan in België. En in 
het algemeen hebben we het probleem 
van de vervoersprijzen. Hoe goedkoper 
een product is, hoe moeilijker de export 
wordt. Je kan geen white spirit uitvoeren 
naar Zuid-Frankrijk of naar Groningen in 
Nederland. De bedoeling van Forever is 
dan ook vooral om op de Belgische markt 
nieuwe mogelijkheden te vinden, en daar-
voor moeten we soms een klein beetje een 
buzz creëren...” 

Doe-het-zelf mentaliteit
Voor de marketing-campagne rondom de 
zomerruitenwisser koos Forever Products 
voor een prettige DIY-aanpak. Die ook 
nodig was, want het portretrecht van een 
Hazard, Kompany of Courtois, daar kan 
of wil geen enkele Belgische KMO aan. 
Geen probleem: marketeer Julien Didier en 
merchandiser Frédéric Sciullo trokken zélf 
een rood-geel-zwarte shirt aan (zie foto) en 
klaar was kees. En de “buzz” slaat aan, 
zo stelt Michel Ricard vast: “We zijn pas 
begonnen met het aanbieden van het pro-
duct en we krijgen overal een zeer posi-
tieve respons. De mensen zijn verrast: een 
beetje fashion bij Forever? Waarom niet?” 
Bestellingen kunnen vanaf nu worden ge-
plaatst. “Het is ook de bedoeling om kleur 
te geven en kleur te zetten in de winkel,” 
aldus Michel Ricard. “Een beetje fun mag 
wel. Ik ben er zeker van: in mei en juni met 
de sfeer in de aanloop naar het WK zul-
len heel wat klanten gevoelig zijn voor dit 
soort producten!” 
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