Televic
Televic is een leverancier van hoogtechnologische en kwalitatieve communicatiesystemen voor specifieke markten zoals de zorg,
onderwijs, de treinsector en de conferentiemarkt. Denk bijvoorbeeld aan betrouwbare passagiersinformatie- en controlesystemen voor
treinen en trams, high-end oplossingen voor verpleegoproeping of patiëntenentertainment, innovatieve systemen voor gemodereerde
vergaderingen en conferenties, of oplossingen voor e-learning. Vanuit een sterke visie op technologische trends, een krachtige focus op
innovatie en een sterke klantgerichtheid werd het bedrijf een marktleider in verschillende domeinen.

When ambition meets ambition
Vandaag heeft Televic twee grote ambities: enerzijds lokaal nog meer aan marktaandeel winnen en anderzijds zijn internationale
groei verder versterken. Gimv gelooft sterk in het groeipotentieel van de onderneming op basis van de onderliggende markttrends in
sectoren waar digitale communicatietoepassingen de oplossing vormen tot heel wat uitdagingen: betrouwbare
passagiersinformatiesystemen en controlesystemen, digitale gezondheidstoepassingen bijvoorbeeld in de ouderenzorg, een leven
lang e-learning en de nu alomtegenwoordige conferentiesystemen zodat vergaderen op afstand perfect gestroomlijnd is. De
hoogtechnologische toepassingen van Televic vinden ook steeds vaker hun weg naar nieuwe klantensegmenten, wat het
groeipotentieel alleen maar versterkt.

Together
we build
a leading
company

De combinatie van een sterk en ambitieus aandeelhouderschap met onze filosofie van een lange termijn
verankering en beleid, vormt de beste garantie tot succes in onze markten en voor continuïteit voor al
onze stakeholders.
De sectoren waarin Televic vandaag actief is, zullen in deze nieuwe wereld enkel aan belang toenemen.
Het succes van het bedrijf komt voort uit de grote gedrevenheid van haar medewerkers en de
kruisbestuiving tussen de verschillende technologieën binnen zowel bestaande als nieuwe markten.
Gimv heeft een historische kennis opgebouwd in deze sector en is de juiste solide partner om het
verdere groeitraject van deze West-Vlaamse parel mee te ondersteunen en vleugels te geven.
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