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The Box is een plug & play-handelspand waar starters en creatieve ondernemers tijdelijk een winkel- of horecaconcept kunnen uitproberen. Alle basisvoorzieningen,
verzekeringen en vergunningen voor het pand zijn al in orde; ondernemers kunnen The Box dus in een mum van tijd omtoveren tot hun persoonlijk handelspand.
The Box Turnhout maakt deel uit van The Box Vlaanderen en wordt financieel mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds Voor Regionale Ontwikkeling en
Hermesfonds.

Om startende en creatieve ondernemers een duwtje in de rug te bieden, heeft The Box Vlaanderen ook een wedstrijd georganiseerd: “Win één week The Box”.
De jury heeft uit drie sterke kandidaten een erg mooie winnaar gekozen. Ook Sofi Van Ussel, directeur UNIZO provincie Antwerpen, was aanwezig, UNIZO geeft immers
de winnaar een startersbegeleiding cadeau. Daarnaast wordt er een waardevolle troostprijs uitgereikt aan de kandidaat op de tweede plaats.

De 3 kandidaten:

Maritta Keramiek: Maritta Keramiek houdt ervan om met haar handen in klei een unieke creatie te maken. Na enkele jaren heeft zij een mooie collectie
opgebouwd die zij nu aan de man wenst te brengen. Haar favoriet is haar sushi set zodat je met volle teugen van het eten kan genieten.

SHIINU: SHIINU creëert 100% natuurlijke en handgemaakte artikelen voor honden die de relatie tussen hond en mens versterken. De artikelen worden mee
ontwikkeld en gemaakt i.s.m. mensen in dagbesteding.
Atelier Rozemarijn: Atelier Rozemarijn is een atelier waar Els persoonlijke ontwerpen bedenkt en creëert: van juwelen over drukwerk en keramiek tot
relatiegeschenken.

Winnaar van The Box Win Actie:
SHIINU brengt een nieuw concept naar Turnhout met een duidelijk verhaal. Dankzij de samenwerking met Turnhoutse tewerkstellingsplaatsen creëert zij een
maatschappelijke meerwaarde en houdt zij haar concept puur Turnhouts. Daarnaast speelt haar concept in op de actualiteit door te werken met puur natuurlijke
grondstoffen en een duurzaam eindproduct aan te bieden.
Winnaar SHIINU komt naar The Box van 29 juli tot 5 augustus 2019.
Naast SHIINU heeft Atelier Rozemarijn een erg sterke pitch gegeven. Hierdoor wint Atelier Rozemarijn één weekend. Atelier Rozemarijn heeft zelf besloten om één week
naar The Box te komen en zij komt van 24 juni tot 1 juli.
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