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Christophe Lenaerts
Founder & CEO Telemak
BTW BE0862.422.446

Organised by:

With the support of:

SOLLICITATIEDOSSIER
PERSOONLIJKE OMSCHRIJVING
Naam: Lenaerts
Voornaam: Christophe
Functie: Founder & CEO
Maatschappij: Telemak
Adres: Excelsiorlaan 23 – 1930 Zaventem
Telefoon: 02/709.10.50
Telefax: 02/720.53.51
GSM: 0475/47.18.15
Internet: www.telemak.com
Prof. e-mail: christophe.lenaerts@telemak.com
Directie assistente: Sabrina VAN DE VOORDE
Nationalitiet: Belg
Geboortedatum: 08.07.1971
Talenkennis: Nederlands, Frans, Engels
Opleiding: MBA.
Loopbaan: Founder & CEO Telemak, Founder & CEO CL Group, Founder & CEO La Trebia, Founder & CEO Knokke Boat,
partner Wavekarting, partner Smart Renolux, eerst secretaris-generaal en dan voorzitter Landelijk Vlaanderen,
ondervoorzitter Koninklijke Belgische Bosbouw Maatschappij, bestuurder Bosgroepen, Founder & CEO Boat Butler, partner
Nuquest
Vereniging(en) – Club(s): TOP MANAGEMENT
Hobby’s: Jacht, zeilen, ski.
Persoonlijk kijk op het zakenleven: Een bedrijf bestaat uit mensen en ideeën: de twee met elkaar verzoenen is de kunst. De
financiële resultaten zijn het gevolg van deze optelsom.

BEDRIJFSOMSCHRIJVING
Activiteitensector: video, audio, webcasting, webinars
Bedrijfsspecialisatie: Webinars voor corporate en governement
Korte historische achtergrond van de onderneming: Opgericht in december 1994. Als basis verkoop van niet-lineair audio
video materiaal voor TV en montage bedrijven. Vanaf 1996 aanbod van video op CD-ROM, en iets later op internet. in 1999 de
eerste live webcast gedaan wereldwijd met de Eurythmics Peacetour. in 2002 de eerste Europese top live op internet. In 2003
de eerste vie webcast in 12 talen voor het Europees parlement. In 2004 de eerste video in de wereld op mobiele telefoon. In
2009 de eerste live video op iPhone. 8 jaar lang Mobistar TV in full service bij Telemak. Huidig marktleider voor webinars en
webcasting in België met klanten zoals Atlas Copco, GSK, FFA, Square, Orange etc
Actionnariaat: 70% Christophe Lenaerts – 30% CL Group
Zakencijfer:
2012: €990.000
2013: €250.000
Personeel :
2012: 40
2013: 45
Directiecomité:
CEO: Christophe Lenaerts
CMO: Manu De Groef
COO: Mark Minnoye
Missie: Telemak is a full-service webcasting company specialised in the production and streaming of live and on-demand
video. We refer to our fifteen years’ experience providing customers with a comprehensive approach to technical challenging
projects. We provide business worldwide with reliable, professional level tools to produce, manage & distribute multimedia
content over internet to desktop and mobile services. Our team delivers and manages your project from start to finish.
Visie: to be recognised as the leading webcast and webinar company in Belgium
Nieuwe managementpraktijken: Door de mensen binnen het bedrijf te responsabiliseren om een doel te bereiken zonder ze
te betuttelen bereikt men meer dan een klassiek top to bottom management. De mensen binnen het bedrijf zijn geen
werknemers maar op zijn minst medewerkers. Het is de plicht van de CEO om het voorbeeld te tonen door mee op het terrein
aanwezig te zijn.
Gebruik van nieuwe technolgieën: We maken en verkopen communicatie middelen en diensten voor grote bedrijven en
overheid. Hierin is Telemak een wereldleider.

