
AUTAJON LABELS BELGIUM WORDT 50 JAAR!
Eind dit jaar is het feest bij Autajon Labels Belgium in Wommelgem. Dan bestaat de producent van zelfklevende labels 50 jaar.

De firma startte onder de naam Bopack (een 
samentrekking van Boehlen en Packaging) in 1969, 
maar in feite gaat de oorsprong zelf terug tot 1939. 
Stichter Frédéric Boehlen, van Zwitserse origine, 
begon toen in Deurne met de productie van loden 
waarborgzegels, vooral voor de vleesindustrie. Dit 
evolueerde naar een drukkerij van zelfklevende 
etiketten.

Door de voortdurende groei werd de locatie in 
Deurne echter te klein en verhuisde de firma begin 
jaren 90 naar de huidige locatie in Wommelgem vlak 
naast de E313.

In 2000 werd een aanpalend pand toegevoegd zodat 
er eindelijk voldoende plaats was om de productie-
ruimtes van pharma en non-pharma op te splitsen.

In 2009 wordt het familiebedrijf met hoofdzetel in 
Wommelgem, samen met zijn 5 vestigingen in Frank-
rijk en Nederland, verkocht aan de Franse familiale 
groep Autajon. Gérard Autajon leidt deze groep nog 
steeds zelf. 

De Autajon Group heeft wereldwijd 34 vestigingen 
en 4300 werknemers. Er zijn 3 divisies: packaging, 
aanlijmetiketten en zelfklevende etiketten.

De groep neemt het voortouw in zijn sector; zeker op 
het gebied van het milieu. 80 % van het afval wordt 
reeds gerecycleerd! Deze milieubewuste aanpak 
mondde dan ook uit in een zilveren score van het 
Ecovadis-certificaat.

In 2009 komt Brett Wilms aan het roer van Autajon 
Labels Belgium. Hij zorgt vooral voor de integratie en 
reorganisatie van de productiesites van zelfklevende 
labels in de Autajon-groep.

In 2018 zit zijn taak erop en zoekt Brett andere 
horizonten op. Martin van der Wees wordt dan de 
managing director.

Dankzij zijn ervaring in productie- en 
plantmanagement, vooral in de voedings- en de 
chemische industrie, is hij de geknipte persoon om 
Autajon Labels Belgium verder uit te bouwen in deze 
uitdagende tijden.

Door de recente investeringen, o.a. in CO2-neutrale 
digitale drukpers, ziet Autajon Labels Belgium de 
toekomst hoopvol tegemoet.

www.autajon.com
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