Innovatiekracht van
studenten inzetten?
Welkom bij
CREATIVE LAB
BRAINPORT!

www.creativelabbrainport.nl

Gerdi Vogels, CEO Vogel’s:

:

Wij staan altijd open voor vernieuwende oplossingen
en verrassende ideeën en willen jongeren een kans
geven om hier aan bij te dragen.”

Heeft u een business idee op de plank liggen dat om nadere uitwerking vraagt?
Klop dan vooral aan bij Creative Lab Brainport en innoveer met de hulp van
getalenteerde studenten: speciaal geselecteerde creatives in spé van SintLucas,
Fontys Hogescholen, Avans en andere Brabantse MBO’s. U kunt rekenen op hun
enthousiasme, frisse blik en out-of-the-box creativiteit en intussen spot u aankomend
talent.
Een multidisciplinair, op uw innovatievraagstuk toegespitst studententeam, gaat onder
professionele begeleiding aan de slag. We garanderen een correcte uitvoering van
de case. Graag laten we de kracht zien van samenwerking tussen (maak)industrie en
onderwijs. En uiteraard staat het u vrij om toekomstige werknemers te recruteren!

CREATIVE LAB BRAINPORT BIEDT
:
:
:
:
:

EEN FRISSE BLIK VAN STUDENTEN
OUT-OF-THE-BOX CREATIVITEIT
TOPCREATIVES VAN MORGEN SPOTTEN
SAMENWERKING MET ONDERWIJSINSTELLINGEN
PROFESSIONELE BEGELEIDING

INTERESSE?
Meld uw project aan op www.creativelabbrainport.nl !

Ton van Gasteren, Drukkerij Snep Eindhoven

:
Samenwerken met jong talent
dat nieuw tegen ons aankijkt,
zien wij als dé manier om onze
business verder te brengen.”

:
Waar Creative Lab Brainport u de ruimte geeft
om te experimenteren, geeft u studenten de
mogelijkheid om hun kwaliteiten te tonen!

RUIMTE VOOR EXPERIMENT
Ontwerp, creatie en vormgeving spelen een steeds grotere rol in ontwikkel- en
productieprocessen in de (maak)industrie. Creative Lab Brainport geeft u de ruimte
om hiermee te experimenteren en u te laten verrassen door ideeën van studenten.
Geef hen gerust de vrije hand! Bij het samenstellen van studententeams putten
we uit vakmanschap op het gebied van materialen, tot bijvoorbeeld standbouw,
design, web- en multimediatechniek.

AAN CREATIVE LAB BRAINPORT
NEMEN NU AL DEEL
• KVGO • RotoArt • Baars & Bloemhoff • Innostava • Zünd • Bruns • Vogel’s • Levanto
• Vencomatic Group • Aris • Drukkerij Snep • Binderij Hexspoor • Parktheater
Eindhoven • Vescom • Kampert Nauta • Grafivisie

OVER CREATIVE LAB
BRAINPORT
Creative Lab Brainport is een netwerk waarin
studenten en bedrijven elkaar ontmoeten,
inspireren en samenwerking aangaan. Samen
worden innovatieve oplossingen gecreëerd voor
de (maak)industrie. Het Creative Lab Brainport
is een initiatief ontwikkeld door SintLucas in
samenwerking met partners Fontys Hogescholen,
Baltan Laboratories en Brainport Development.
Ook Avans doet mee. En op termijn verwachten
we deelname van Design Academy Eindhoven en
TU/e. Creatief vakmanschap, design en hightech
komen in Creative Lab Brainport samen.

Meer informatie
info@creativelabbrainport.nl
www.creativelabbrainport.nl

