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Oud-topper SBS Belgium werpt zich op wijnmachine
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De voormalige tv-bons Thierry Tacheny is klaar om zijn ‘Nespresso van de wijn’ op grote
schaal te produceren. ‘We zijn een klein bedrij e, maar we hebben vier jaar voorsprong
op grote drankengroepen.’

T

hierry Tacheny ruilt de tv-wereld voor de wijnwereld. Vier jaar lang was hij CEO van
de mediagroep SBS Belgium, waar hij de tv-zender VT4 ombouwde tot VIER. Eerder
werkte hij voor de Franstalige mediagroep RTL Belgium.

Nu staat Tacheny op het punt een machine te lanceren die wijn per glas schenkt. Van een
carrièreswitch gesproken. ‘Na SBS wist ik niet goed wat ik zou gaan doen. Via een vriend
rich e ik mijn blik op de wijnsector. Op een bepaald moment heb ik beslist ervoor te gaan. Ik
hou ervan dingen te creëren, en ik hou wel van wijn.’
Het resultaat is de Invineo, dat Tacheny omschrijft als ‘de professionele Nespresso van de
wijn’. Enkele grote hotelketens zoals Sheraton, Ibis en Crowne Plaza testen de machine uit.
Zulke ketens en restaurantgroepen zijn de doelgroep. ‘Binnenkort willen we ons systeem
uitrollen. We mikken erop over vier jaar 2.000 tot 3.000 machines te plaatsen, waarna we
winst maken.’ In de komende acht jaar denkt Tacheny 9.000 toestellen te installeren.

We testen onze machine bij
ketens als Sheraton en Ibis. We
zijn klaar voor een grote
uitrol.
THIERRY TACHENY
OPRICHTER INVINEO

De machine schenkt niet alleen wijn, maar ze
slaat ook verbruiksdata op waarmee eigenaars
aan de slag kunnen. Klanten krijgen dagelijks
een rapport over de verkoop en de marges.
‘Dankzij die data weten we welke wijn waar
populair is en wanneer. De machine koelt elke
wijn ook tot de juiste temperatuur.’

Er bestaan al gelijkaardige machines, maar die
pompen wijn uit ﬂessen. ‘Ze bieden minder kwaliteit. Wij werken met onze eigen pods van 2
liter en die moeten minder snel worden vervangen’, zegt Tacheny. ‘Onze wijn blijft ook
vacuum, in tegenstelling tot wijn die uit een ﬂes wordt gepompt.’
TIP

Begin uw dag goed geïnformeerd.
Ontvang nu De Tijd Vandaag.
Vul uw e-mailadres in
Elke dag (ma.-za.) via e-mail - Uitschrijven in één klik

De ondernemer zegt ook dat zijn systeem goedkoper is. ‘Klassieke wijnmachines kosten al
snel 9.000 euro. Voor ons systeem betaal je via een huurformule 100 euro per maand.’
Om de machine op grote schaal te produceren zoekt Tacheny investeerders. Een jaar geleden
haalde hij al eens 2,7 miljoen euro op. ‘Tegen 2020 zoeken we 6 tot 8 miljoen euro. Het is de
bedoeling die kapitaalverhoging vrij snel door te voeren. We willen zo snel mogelijk met de
productie beginnen.’
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Greenyard verwacht verdubbeling winst in eerste jaarhelft
De groente- en fruitverwerker Greenyard zegt dat het herstel van zijn winstmarges is ingezet, met een
verwachte ‘versnelling’ van de winstgevendheid in de tweede helft van het boekjaar.
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AB InBev betaalt 20 miljoen om brouwer niet te moeten overnemen
De Belgische brouwreus AB InBev betaalt een schadevergoeding van 20 miljoen dollar om het
Amerikaanse Craft Brew Alliance niet te moeten overnemen. Dat laatste crasht op de beurs.
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Gelatine en plastic houden Tessenderlo op koers
De agro- en chemiegroep van ondernemer Luc Tack zegt dat ze op koers zit om dit jaar een hogere winst
af te leveren dan vorig jaar. Daar was bij analisten twijfel over gerezen.
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Vlees ten onrechte als bio verkocht in België
Tussen 2015 en 2018 is in België vlees ten onrechte als bio verkocht. Dat schrijft La Dernière Heure
woensdag op basis van informatie van het Nederlandse controle-orgaan Skal Biocontrole en de

…
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Greenyard snoeit in directielonen na zwaar jaar
De fruit- en groentegroothandel Greenyard heeft het moeilijk en dat heeft gevolgen voor het loonbeleid aan
de top. Het loon van de directie daalt, maar dat van de voorzitter stijgt.
MARKTEN LIVE

AvH koopt tegen bodemprijzen Sipef bij
De investeringsmaatschappij kocht bij nadat het aandeel Sipef door de lage palmolieprijs naar het laagste
peil in een decennium was gezakt.
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