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The Box Dampoort in nieuw jasje en nu enkel
voor horeca

Na een indrukwekkende renovatie heropenen de Stad Gent en Stebo vzw 'The Box

Dampoort' als volwaardige horeca-testruimte. Horecastarters kunnen hier vanaf

nu met de juiste uitrusting en ondersteuning aan de slag. De eerste ondernemers

die mogen proeven van de vernieuwde The Box Dampoort zijn die van 'Tropicalia'.

Meer dan 180 ondernemers gebruikten The Box Dampoort in de afgelopen 2,5 jaar. Een grote

bevraging bij de gebruikers bracht een duidelijke trend naar voren: horecaconcepten doen het

goed in de Dampoortstraat, maar de keukeninrichting was daarvoor te beperkt en de stijl te

strak. Daarom gingen in augustus de deuren dicht voor een verbouwing. Er werd een nieuwe

vloer geïnstalleerd die moet zorgen voor een warmere uitstraling en de keuken werd zowel in

oppervlakte als uitrusting opgeschaald naar een professioneel niveau. Op die manier komt The

Box Dampoort meer tegemoet aan de vraag van startende ondernemers in de horecasector.
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Uit de bevraging bleek ook dat horeca-starters een langere testperiode verlangen. Ondernemers

kunnen The Box in Gent daarom vanaf nu tot 3 maanden gebruiken als testomgeving, in plaats

van 1 maand.

Uiteraard biedt The Box ook nog steeds een testplatform aan starters in de detailhandel met

The Box Nederkouter in Gent.

Eerste gebruikers: Tropicalia

De eerste ondernemers die mogen proeven van de vernieuwde The Box Dampoort zijn die van

'Tropicalia'. Zij 'verlengen de zomervibes' met hapjes, drankjes en muziek van 20 september tot

13 oktober.

The Box: een testplatform voor ondernemers

The Box Vlaanderen is een keten van plug & play handelspanden in verschillende Vlaamse

centrumsteden. The Box biedt een totaalconcept: een winkelpand waar de voorzieningen,

verzekeringen en vergunningen al in orde zijn. Een diverse set (modulaire) meubels laat toe de

winkel vlot en naar eigen stijl in te richten. Ondernemers kunnen hun concept tonen en

aftoetsen op weekend-, week- en maandbasis, met een maximumbezetting van 3 maanden. The

Box vergroot het bereik van ondernemers en versterkt hun communicatie via een netwerk van

professionele partners. The Box betekent ook een toegevoegde waarde voor de handelskern: de

constante wissel van ondernemers brengt een dynamiek van nieuwe bezoekers en consumenten

op gang.

Contact

Robin Kuijpers, The Box, gsm 0472 18 66 87, e-mail robin.kuijpers@stebo.be

 

Bevoegd

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473
83 75 82, e-mail schepen.bracke@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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