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EEN STREEPJE GESCHIEDENIS

Belgische en Franse markt
Forever Products SA werd opge-
richt in 1997 door Guy Fontaine,
een gekende zakenman uit de
streek van Charleroi, die meer
bepaald faam geniet door zijn
Fontaine-Beauvois winkel in Lode-
linsart. Hij startte toentertijd het
meest moderne verpakkingsbedrijf
van België, en al snel wist Forever
een belangrijke positie in te
nemen op de Belgische en Franse
markt. 

Onderdeel van Franse groep
In 2003 werd Forever overge-
kocht door de Franse groep APC
de Besançon. Helaas hanteerde
het algemeen bestuur van die
groep een leidingsstijl die niet
was afgestemd op Forever en op
de Belgische handelsgewoontes.
In minder dan drie jaar tijd moest
alles opnieuw worden gedaan bij
Forever … Er werkte niks meer,
en het bedrijf verloor veel klanten.

Vanaf nul beginnen
In 2006 neemt Forever echter
opnieuw het heft in eigen
handen, dit met de hulp van de

consultant Robert Aguelli en die
van de aandeelhouders. Er staan
het bedrijf enkele zware uitda-
gingen te wachten: schulden, een
servicegraad onder de 90%, ver-
ouderde producten, achterhaalde
marketing en geen enkele gedane
investering in drie jaar tijd.

OPNIEUW FINANCIEEL 
GEZOND

In 2007 voelt het voltallige perso-
neel zich geruggensteund door
het vertrouwen van de aandeel-
houders, en begint men opnieuw
in de toekomst te geloven.

Iedereen zet zich met veel
knowhow in ten dienste van
Forever, elk met zijn of haar eigen
specialiteit.

Renaissance
De herleving van Forever wordt in
gang gezet door de kwalitatieve
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FOREVER PRODUCTS
EEN KMO WAAR DE NIEUWE REACH-NORMEN EN INNOVATIE 'GOED HUISHOUDEN'

orever Products is een financieel gezond bedrijf dat zijn moeilijkheden wist te 
overwinnen en zowel intern als extern het vertrouwen in zichzelf heeft terug-

gevonden. Het personeelsbestand evolueerde van 28 medewerkers in 2007 naar 
35 personen vandaag. Iedereen zet zich met veel knowhow in ten dienste van 
Forever, elk met zijn of haar eigen specialiteit. Het bedrijf produceert opnieuw op 
kwalitatieve wijze chemische vloeistoffen, met als doel een goede servicegraad te 
bereiken en het financiële evenwicht te bewaren. 
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productie van chemische vloei-
stoffen, met als doel een goede
servicegraad te bereiken en het
financiële evenwicht te bewaren. 

Snel en correct leveren
Tussen 2008 en 2010 wordt een
nieuwe marketingmix geconcipi-
eerd voor elke groep producten
die door Forever wordt verpakt,
en zet men zich volop in op de
ontwikkeling van de range ruiten-
sproeiervloeistoffen. Drie strenge
winters laten Forever toe om zijn
kunde te etaleren: snel en correct
leveren!

Ecologisch gamma
In 2010 vervolledigt Forever het
aanbod met een nieuw gamma

ecologische producten, zoals een
ecologische variant op white
spirit. Ook ontwikkelt Forever een
uitgebreid gamma producten voor
het onderhoud van chauffages,
Pyrofeu. 

DYNAMIEK, INNOVATIES
EN HERLEVING

In 2012 investeert Forever meer
dan een miljoen euro in de
aankoop van een nieuwe verpak-
kingslijn die voldoet aan alle
recente normen aangaande
brandbeveiliging en aan de
Belgische en Europese wetge-
vingen. Door deze nieuwe lijn,
ziet men de kwaliteit en service-
graad nog meer stijgen.

In 2013 zorgt Forever voor de
geslaagde herintroductie van een
volledig gamma producten die
afstammen uit grootmoeders tijd,
dat de naam De Oude Drogisterij
meekrijgt. Dit gamma omvat
onder meer Natriumbicarbonaat,
Blanc d'Espagne, Huishoudazijn,
Sodakristallen en andere Savons
de Marseille. 
In 2014, een jaar gekenmerkt
door steeds evoluerende normen,
laat Forever zich opnieuw van
zijn sterkste kant zien. Er wordt
geïnvesteerd in marketing, en
ingezet op producten die conform
de nieuwe CLP- en REACH-
normen zijn. Ook worden nu op
alle chemische producten de drie
landstalen vermeld.

DIY-BEURS KORTRIJK

Dit jaar stelt Forever op de beurs
DIY, Home & Garden in Kortrijk
onder meer de volgende novi-
teiten voor:
•Forbenzine: alkylaatbenzine 
voor tweetrapsmotors van o.a. 
kettingzagen en maaiers, en 
voor viertrapsmotors van gras-
maaiers en stroomaggregaten. 
•Het gamma van De Oude 
Drogisterij wordt door Forever 
aangevuld met authentieke 
Savon de Marseille (300 of 
500 gr) die daadwerkelijk in 
Marseille wordt vervaardigd 
door La Savonnerie du Fer à 
Cheval, op basis van 100% 
plantaardige oliën.
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