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Prille ondernemers maken kans op 1 week
gratis The Box Gent

Op maandag 28 januari 2019 lanceert The Box Vlaanderen in samenwerking met
de Stad Gent de wedstrijd 'Win The Box Gent!'. De hoofdprijs: 1 week lang gratis
gebruik van The Box Gent en alle voorzieningen. Zo krijgen startende en creatieve
ondernemers de kans om hun concept al eens te testen bij het grote publiek.

Deelname 'Win The Box Gent!'

Op maandag 28 januari 2019 verschijnen de eerste instructies voor deelname aan de wedstrijd
op de Facebookpagina van The Box Vlaanderen. Prille starters met een ondernemingsidee
maken kans om 1 week gratis The Box Gent en alle voorzieningen (ter waarde van € 500) te
gebruiken. Na een eerste ronde, waar succes zal afhangen van een foto en het aantal ‘vind-ikleuks’ dat deelnemers bemachtigen, stoot een deel van hen door naar de tweede ronde. Daarin
zullen ze hun idee voorstellen aan een jury, die de uiteindelijke winnaar kiest.

The Box Gent: een testplatform voor ondernemers
In 2017 sloegen Stebo vzw en de Stad Gent de handen in elkaar om het 'The Box Vlaanderen'project ook in Gent uit te rollen. The Box in de Dampoortstraat 47 is één van de vijf locaties van
The Box Vlaanderen.
The Box in Gent heeft als doel om zowel startende als bestaande ondernemers een ruimte te
bieden om te experimenteren, om hun product of concept op een laagdrempelige manier en
zonder veel investeringen en risico’s uit te testen bij het grote publiek.
The Box biedt daarvoor een ruimte aan waar de voorzieningen, verzekeringen en vergunningen
al in orde zijn. Er is een basiskeuken aanwezig voor horecaconcepten en een set modulaire
meubels om de ruimte naar eigen stijl in te richten. The box huren kan per week of per
maand, en dit voor maximum drie maanden.

'Op deze manier bieden we een testfase binnen een realistisch economisch
kader aan startende ondernemers en garanderen we bovendien eerlijke
concurrentie naar de bestaande handelaren toe.'
— Robin Kuijpers van Stebo vzw, coördinator van het overkoepelende traject in Vlaanderen

Succesverhaal
'In totaal konden de voorbije twee jaar via The Box in de Dampoortstraat 130
ideeën getest worden in een realistische setting. Het is leuk om te zien als die
geteste concepten daarna, al dan niet na bijsturing, een vaste stek krijgen in
onze stad.'
— Sofie Bracke, schepen van Economie en Handel

Ontdek de sfeer en mogelijkheden van The Box Gent

Contact
Dienst Economie, Ondersteuningspunt Ondernemers Gent, tel. 09 210 10 60,
ondernemen@stad.gent
Bevoegd
Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266
51 80,
e-mail schepen.bracke@stad.gent

OVER STAD GENT

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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