
WELKOM!
IN TILBURG 

ONDERNEMEN 
WE SAMEN

HOI
ONDERNEMER,
Al je vragen over
ondernemen op één plek
beantwoord? Station88 is
de kortste weg naar al je
ondernemersvragen.

www.station88.nl

Tilburg is een stad die zichzelf steeds 
opnieuw uitvindt. Van textielstad 

getransformeerd tot broedplaats. Met 
transport en techniek als koplopers en 
veel ruimte voor innovatieve starters en 
makers. Een bescheiden stad met een 

enorme diversiteit aan mensen, die graag 
en veel samenwerken. Wat zorgt voor een 

kettingreactie aan slimme oplossingen voor 
gezamenlijke uitdagingen. Daarom is Tilburg 

de pioniersstad. Alles is hier mogelijk.

WWW.MAKEITINTILBURG.NL



VOOR MEER INFORMATIE: WWW.MAKEITINTILBURG.NL

VOLG ONS

Ondernemers, onderwijs 
en overheid werken in 

Tilburg nauw samen aan 
een arbeidsmarkt die 

aansluit bij de behoefte 
in de markt.

Vanuit de diverse 
creatieve hotspots in 
Tilburg ontstaan veel 
nieuwe, innovatieve 

bedrijven en cross-overs.

Tilburg is met ruim 
212.000 inwoners en 

miljoenen toeristen een 
interessante thuismarkt 

voor ondernemers. 

43.000 studenten 
studeren in Tilburg

RUIMTE VOOR 
JE AMBITIES

ONDERNEMERS 
PIONIEREN IN 

TILBURG

In de Spoorzone, de Piushaven en
 het Veemarktkwartier zijn locaties 

voor flexwerken en creatieve startups. 
Daarnaast is er aan de A58 alle ruimte 
voor ondernemingen en kent Tilburg 

maar liefst 14 industrieterreinen. En we 
zijn niet de Randstad, dus betaalbaar!

Voor vragen kun je 
contact opnemen via; 

ondernemers@tilburg.nl 
of via 14013.

ALTIJD GOED BEREIKBAAR 
Je in Tilburg vestigen is niet alleen heel slim maar ook 
praktisch: geen stad in NL ligt centraler dan Tilburg. Op nog 
geen uur van Randstad, Ruhrgebied, Antwerpen en Brussel. 
Via weg, spoor, water en trein uitstekend bereikbaar voor 
jou en je klanten. Wist je dat er vanuit Tilburg 160 miljoen 
consumenten te bereiken zijn in een straal van 500 km?

STARTUPS IN 
TILBURG

INWONERS &
BEZOEKERS

ONDERWIJSSTAD 
VOL TALENT

Tilburg kende afgelopen jaar 
het grootste aantal starters 

in Brabant na Eindhoven.
116.235 banen 

en 18.370 vestigingen 

ONTMOET ANDERE ONDERNEMERS

ZIJ MAKEN HET AL IN TILBURG

Ondernemers leren elkaar kennen tijdens 
netwerken of programma’s gericht op 
kruisbestuiving. Maandelijks vind je op 
makeitintilburg.nl de netwerkagenda voor 
die maand. En bekijk de aanbiedingen van 
netwerkorganisaties in dit welkomstpakket.

Weten hoe andere ondernemers hier (samen)
werken? Lees verhalen van starters, MKB’ers en 
grote bedrijven gevestigd in Tilburg en laat je 
inspireren. Kijk bij ‘ondernemersverhalen’ op 
makeitintilburg.nl 

Onze stad leeft, dat voel je. Loop een ronde door de 
negen sfeergebieden die de binnenstad vormen en we 
hoeven eigenlijk niets meer te vertellen. Maar toch doen 
we dat, want wij zijn trots op Tilburg, met recht de meest 
verrassende stad van Brabant. Naast dit alles is Tilburg 
een verzameling van hippe tentjes, een modern centrum 
met 500 evenementen per jaar, de Beekse Bergen en de 
Efteling in de achtertuin en drie topmusea.

BINNENSTAD
 21E EEUW

Nieuwe innovatieve 
formules testen hier 
de markt. Slaag je in 
Tilburg, dan ligt de 

wereld aan je voeten.

seats2meet



3-gangen diner waarbij we 3x van tafel wisselen. 
We werken met een tafelschikking zodat je een 

mix van ondernemers te spreken krijgt 
uit verschillende branches.

De Golf BNB is voor iedere ondernemer die ervan 
houdt om op een ‘andere’ manier in contact te komen 

met gelijkgestemden. Meld je aan voor een GRATIS 
kennismaking voor twee personen t.w.v. € 65,- excl. BTW

Maak kennis met onze mooie club en proef met 
twee personen de sfeer tijdens een wedstrijd* in de 

businessclub van het Koning Willem II stadion. 
*uitgezonderd topwedstrijden.

Om je alvast een beetje op weg te helpen, 
denken we graag met je mee. Waar je normaal 

295 euro per jaar betaalt ben je nu voor 
slechts 195 euro een jaar lid. 

Dus voor slechts €71 kun jij in 2019 volop 
ondernemend Tilburg ontdekken. Eerst 
eens kennis met ons maken? Neem dan 

een kijkje op www.jost.nl.

1X GRATIS DEELNAME 
AAN EEN NETWERKDINER

MAAK KENNIS MET 
DE GOLF BNB

EEN LEUKE VOETBALWEDSTRIJD 
BELEVEN MET JOUW RELATIES?

MAAK DEEL UIT VAN ONZE 
BUSINESS COMMUNITY 

25% KORTING OP JE EERSTE 
LIDMAATSCHAPSJAAR

AANMELDEN KAN VIA 
BUSINESS@WILLEM-II.NL ONDER VERMELDING VAN 
“WELKOMSTPAKKET CITY MARKETING TILBURG”.

AANMELDEN KAN VIA
MARIEKE@NETWERK-BRABANT.NL 
MET DE ACTIECODE “WELKOM”

AANMELDEN KAN VIA
GOLFBNB@PRISEDEAU-GOLF.NL 
OF BEL 013-462 82 12.

INLOOP OP DONDERDAGMIDDAG. 
OF KIJK OP WWW.STATION88.NL 
VOOR HET PROGRAMMA.

AANMELDEN KAN VIA 
WILLEM@REGIO-BUSINESS.NL 

GELIJK LID WORDEN? MAIL ONS DAN OP 
INFO@JOST.NL ONDER VERMELDING VAN 
WELKOMSTPAKKET CITY MARKETING 

BUITENKANSJES
SPECIAAL 

VOOR JOU!

ONTMOET DE PARTNERS 
VAN STATION88

Station88 is dé verbindingsplek in de regio voor 
ondernemers met groeiambitie. Ontmoet onze partners 

voor kennis, netwerk, inspiratie en een klankbord.


