
Startersfabriek@The Box: veertien Gentse
starters palmen maand lang The Box in

Van dinsdag 17 april tot en met zondag 13 mei 2018 geeft De Startersfabriek aan
veertien prille Gentse starters opnieuw de kans om hun handel- of horecaconcept
uit te testen. The place to be: The Box in de Dampoortstraat 47, het plug-and-play
handelspand waar starters zonder al te veel investeringen of risico's hun concept
kunnen aftoetsen bij het grote publiek.

Een kwalitatieve mix van catering, handel en creatieve workshops. Dat mag je
verwachten als je The Box binnenstapt. Van trendwatching, over duurzame kleding tot
arganolie en veel meer. Telkens overgoten met een heerlijke saus uit de Argentijnse of
Jamaicaanse keuken.

'Een hele maand lang pakken we uit met een toffe en complementaire mix van
producten en diensten door een steeds wisselende combinatie van verschillende
starters. Zo is er telkens voor elk wat wils én meteen ook een reden om meerdere
keren te komen proeven van wat onze Gentse starters allemaal te bieden hebben.'

— Mathias De Clercq, schepen van Ondernemen



OVER STAD GENT

Volgende veertien starters zullen gedurende vier weken het beste van zichzelf geven
tijdens Startersfabriek@The Box:

Vonnetta & Blake met Jamaicaanse keuken
Catering van Miss Besniki
Argentijnse keuken van Gaston Ramirez
Hicham El Sghiar verkoopt arganolie
Claudia Schoutteetten zorgt voor styling en advies met San Styles
Gunilla verkoopt geschenken en geeft workshops over onder andere handletteren
Duurzaam textiel van Emilio De Baudringhien
Olivier Provost toont met zijn sociaal meubelatelier hun werk
Soraya Wancour maakt met haar labo voor ethische mode AMA een nieuwe collectie pulls
Dirk Seynhaeve geeft workshops over boekbinden
Alles in verband met trendwatching wordt uitgelegd door Danny Vermeulen van Strinnlab
Dimitri Maes geeft workshops Qigong
Bij de workshops van Vinifika kan je terecht voor een wijntasting
Pollitely zal feedback verzamelen van de klanten

Op 17 april om 10 uur zwaaide de deur van de Dampoortstraat 47 helemaal open voor
het grote publiek. Iedereen is meer dan welkom om eens -of meer dan eens natuurlijk- te
komen proeven, kijken, voelen, luisteren en kopen.

Informatie
Olivier De Cock, manager Startersfabriek, gsm 0473 110 154, e-
mail olivier.decock@stad.gent
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Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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