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• Financiële haalbaarheid 
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“We doen een dagje Eindhoven?”
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Eindhoven Leading in Technology?
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Natuurkunde & Scheikunde?



De overheidDe overheid

• Faciliteiten verbeteren
• Stimuleren en opzoeken van 

core competence versterkende 
initiatieven

• Collectieve communicatie verzorgen 
naar alle betrokken partijen 
(www.eindhovenarea.com)

• Faciliteiten verbeteren
• Stimuleren en opzoeken van 

core competence versterkende 
initiatieven

• Collectieve communicatie verzorgen 
naar alle betrokken partijen 
(www.eindhovenarea.com)

Het gaat om de gezamenlijk visie
en de gezamenlijke interacties!
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Van maakindustrie, naar Kennis maken,
naar Kennis beleven



De Stad?De Stad?



Welkom in Eindhoven Area

The European 

  Innovation Zone

Welkom in Eindhoven Area

The European 

  Innovation Zone


