spark

We accelerate the city

SPARK
STUDIO
PRESSURE
CREATES DIAMONDS
Een idee succesvol ontwikkelen,
testen en lanceren vraagt alle tijd
en aandacht. Gedurende dit proces
is het fijn als je omgeven bent
door veel energie, kennis, andere
ideeënmakers en faciliteiten die je
leiden naar een succesvolle launch.
Soms is je bedrijf te klein of de
omgeving waarin je bezig bent met
maken, testen en ontwikkelen niet
passend. Bovendien zou je alle tijd

en aandacht juist nu, in een korte
tijd, willen besteden aan het idee.
En onder die tijdsdruk ontstaan de
mooiste dingen.
Als innovatiecampus voor de gebouwde omgeving bruist de SPARK
Campus van de energie en ideeën.
Hier ontmoeten bedrijven, studenten, ideeënmakers en overheden
elkaar. Bijvoorbeeld tijdens een

workshop in het LAB, het talentprogramma, de Maker Faire,
een Living Lab, een rondleiding
of toevallig bij de koffie. Deze
energie, faciliteiten en kennis is
heel bruikbaar voor degenen die
werken aan ideeën. Even willen
sparren. Iets willen testen of zich
gewoon even willen opsluiten om
door te pakken, weg van dagelijkse
beslommeringen.

VOOR
WIE?

DE
STUDIO

ONS
AANBOD

SPARK biedt Studio’s aan bedrijven,
overheden, vormgevers en startups zodat zij in een korte tijd een
idee kunnen ontwikkelen, maken
en lanceren. Omgeven door alle
kennis die je kan gebruiken,
business coaches en een LAB om
de hoek, zijn alle ingrediënten
aanwezig om in de flow te raken.
Studio’s kunnen ook door grote
bedrijven worden aangeboden aan
kansrijke start-ups die zij de beste
start willen geven.

Onze studio’s zijn beschikbaar
voor een periode van telkens
maximaal 3 maanden. De studio
wordt ingericht en afgestemd op
jouw innovatieproces. De studio’s
zijn standaard tussen de 18 en
30m2 groot en goed bereikbaar.
Grotere studio’s met ruime
plafondhoogte, onverwarmd,
zijn ook beschikbaar. De studio
is toegankelijk tussen 7.00 uur
’s ochtends en 19.00 uur
’s avonds.

•S
 tudioruimte afgestemd op jouw
innovatieproces
•T
 ussen de 18 en 30 m2 groot
•E
 lke dag toegankelijk tussen 7.00 en
19.00 uur
•G
 ratis gebruik van het LAB,
exclusief materialen
•2
 workshops naar keuze voor
2 personen in het LAB
•E
 igen businesscoach voor
maximaal 8 uur per maand
• Toegang tot het SPARK netwerk
• Gratis toegang tot alle SPARK events
•G
 ratis huur dagdeel presentatiezaal
voor launchparty, exclusief catering
€ 3.500 per maand, exclusief BTW.

Meer dan 8 uur per maand gebruik maken van de businesscoach?
SPARK ondersteunt je graag op maat met onze coaches.

MEER
INFORMATIE?
Neem contact op met Cassandra of
Peter via info@sparkcampus.nl

SPARK CAMPUS
Graafsebaan 3, 5248 JR Rosmalen

JOIN THE CONVERSATION
# SPARKCAMPUS

