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Soudal wint Golden Bridge Award 

Turnhout – Soudal, producent van siliconen, lijmen en PU schuimen heeft de prestigieuze Golden 

Bridge Trade & Export Award gewonnen. Deze award wordt jaarlijks uitgereikt door de Belgisch-

Luxemburgse Kamer van Koophandel voor uitstekende exportprestaties naar het Verenigd 

Koninkrijk. De juryleden prezen de indrukwekkende groeicijfers van meer dan 40% in de afgelopen 3 

jaar, de sterke integratie in de Britse bouwmarkt en de specifiek  ontwikkelde producten voor de 

Engelse consument. Dit toont respect voor lokale markten en geeft blijk van een langetermijnvisie 

om alle nodige maatregelen voor een duurzame groei te implementeren. 

Initieel begon Soudal haar export naar het Verenigd Koninkrijk via lokale distributeurs. Drie decennia 

later heeft Soudal UK een solide en betrouwbare positie uitgebouwd als leverancier aan de Britse 

bouw en Doe-Het-Zelf industrie met een eigen lokaal team gevestigd in Tamworth, Birmingham. 

Soudal richt zich zowel op productinnovatie als op nieuwe marktsegmenten en probeert zo 

oplossingen te zoeken voor elk probleem. Dit kan enkel worden gerealiseerd met een lokaal team 

dat specifieke oplossingen en producten kan ontwikkelen voor de lokale markt: “Think Global, act 

local”. Soudal is trots dat het deze erkenning krijgt voor al het harde werk en zal ook de volgende 

jaren sterk blijven inzetten op productinnovatie en het aanbieden van totale systeemoplossingen op 

lokaal niveau.  

Dirk Coorevits, Managing director of Soudal: het Verenigd Koninkrijk  is historisch gezien altijd één 

van onze belangrijkste exportmarkten geweest. We zijn hier nu reeds 30 jaar actief en hebben 

gedurende deze tijd een sterke marktpositie kunnen verwerven.  We zijn trots deze prestigieuze 

Golden Bridge Award, die de harde en toegewijde inspanningen van Soudal UK aantonen, in 

ontvangst te mogen nemen.  

Over de Golden Bridge Award 
De Golden Brigde Trade & Export Award wordt jaarlijks uitgereikt aan het meest succesvolle exportbedrijf uit 
de Benelux naar het Verenigd Koninkrijk. Deze verkiezing gaat uit van de Belgisch Luxemburgse Kamer Van 
Koophandel en wil hiermee het harde werk van deze succesvolle bedrijven erkennen. De handelsrelaties 
tussen België/Luxemburg en het Verenigd Koningrijk zijn dan ook van vitaal belang. Onder de vorige winnaars 
bevinden zich onder andere Brussels Airlines, Le Pain Quotidien, Primus Wasserij, Desso Sports Systems en 
Ecover. 
 

Over Soudal 

Soudal is de grootste Europese onafhankelijke producent van mastieken, lijmen en PU schuim voor zowel de vakman als de 

particuliere gebruiker. Met een verwachte omzet in 2015 van 625 miljoen Euro, meer dan 2.300 werknemers en 14 

productievestigingen in 4 continenten is dit 100% Belgische familiebedrijf, waarvan de oprichter Vic Swerts nog steeds zelf 

aan het roer staat, uitgegroeid tot een internationale speler en expert in chemische bouwspecialiteiten. Doorgedreven 

investeringen in R&D, een jarenlange visie van innovatie én aanpassingen aan lokale marktbehoeften legden de basis voor 

uitstekende prestaties.  
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