
 18 november 2022, 12:00 (CET)

Al 100 speeddates om bedrijfsruimtes aan
geschikte partners te koppelen

Om Gentse ondernemers, artiesten, vzw’s en organisaties aan betaalbare

bedrijfsruimtes te helpen, organiseert de Stad Gent op dinsdag 22 november in

Shopping Gent Zuid een gratis speeddate. Er zijn al ruim 100 inschrijvingen, maar

er zijn nog een 30-tal plaatsen over.
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De zoektocht naar een geschikte locatie in Gent om te ondernemen, artistieke activiteiten uit te

oefenen, goederen te stockeren of creatieve producten te ontwikkelen is niet altijd evident.

Daarom organiseert de Stad Gent op dinsdag 22 november om 18 uur in Shopping Gent Zuid

een speeddate om mensen die ruimte zoeken te matchen met mensen die er aanbieden.

Deelnemen aan de speeddate is gratis, maar inschrijven is verplicht via

www.stad.gent/matchmaking.

Ondanks het schaarse aanbod willen we de juiste ondernemer, maker,
artiest of organisatie op de juiste plek krijgen. We kijken bijvoorbeeld naar
leegstaande handelspanden, ateliers, magazijnen, kantoren en andere
on(der)benutte ruimtes.
— Sofie Bracke, schepen van Economie

Speeddaten met online tool

Om die match zo vlot mogelijk te laten verlopen, schakelt de Stad zowel vóór als tijdens de

speeddate de online tool Conversation Starter in. Zo scrollen de ondernemers, artiesten, vzw’s,

eigenaren, makelaars en projectontwikkelaars enkele dagen voor het event door de

aanwezigheidslijst en leggen ze heel snel afspraken vast. Dankzij deze technologie kunnen ze

tijdens het speeddaten sneller de perfecte match vinden.

Contact voor de pers

Sofie Claeys, kabinet schepen Bracke, gsm 0499 69 42 71, e-mail sofie.claeys@stad.gent

Bevoegd

Betrokken

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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Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.debruycker@stad.gent

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail schepen.souguir@stad.gent
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