
 

 
 

 

 

 

 

 

Rotterdam, 25 mei 2018 - Thalys vervoerde gisteren een selectie Nederlandse en Belgische start-ups 

van Amsterdam naar een van de grootste technologiebeurzen ter wereld. Met een snelheid van 300 

km/u  presenteerden de start-ups  hun projecten in de trein aan collega's, initiatiefnemers 

Startupbootcamp (Nederland) en imec.istart (België), investeringsfondsen en het management van 

Thalys. Agnès Ogier, CEO van Thalys, en Erick Cuvelier, CIO van Thalys, gaven acht gelukkige winnaars - 

ProctorExam, Orbit, 3D Click en StampWallet voor Nederland en Mealhero, SHIFTMEAPP, MyQM, 

MoodMe voor België - de kans om voor een publiek van internationale experts te pitchen op VivaTech 

in Parijs.  

 
Na die pitchronde op VivaTech kwam SHIFTMEAPP uiteindelijk als finale winnaar uit de bus, een start-
up die zich toelegt op realtime teamplanning en -management. 
 

   
De start-up 3D Click pitcht in de Thalys                                          De Nederlandse start-ups poseren voor de Thalys 
 

Voor Thalys is de samenwerking met Viva Technology de ideale kans om de relatie met de start-

upwereld te versterken, een win-win voor beide partijen. Agnès Ogier, CEO van Thalys, legt uit waarom: 

“Deze uitwisselingen zijn zowel voor de start-ups als voor ons bijzonder. Als jonge spoorwegmaatschappij 

actief in vier landen moeten we onszelf voortdurend opnieuw uitdagen om efficiënte en bruikbare digitale 

oplossingen te vinden. Hiermee bieden we de start-ups de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen, omdat 

we al onze projecten op internationale schaal willen uitvoeren.” 

 
 

 
 

https://www.startupbootcamp.org/
https://www.imec-int.com/en/istart
https://www.shiftmeapp.com/


linkedin.com/company/thalys-international/ facebook.com/Thalys Twitter.com/thalys_nl 

 
 

 

 
 

 

Over Thalys 
 

 

Al meer dan twintig jaar brengt Thalys de culturen  en 
de economieën van de vier landen waar ze actief is 
dichter bij elkaar. In 2017 mocht Thalys voor het eerst 
meer dan zeven miljoen reizigers vervoeren op één 
jaar tijd. Vanuit Amsterdam brengt deze 
hogesnelheidstrein je in 1.51 u. naar Brussel en in 3.18 
u. naar Parijs. Thalys onderscheidt zich door haar 
uitzonderlijke service: ergonomisch comfort, een 
meertalig onthaal en kwaliteitsvolle catering. In 2008 
al was Thalys pionier op het vlak van Wifi aan boord. 
Sinds december 2017 biedt Thalys drie serviceniveaus 
aan: reizen in de klasse “Standaard” kan vanuit 
Nederland vanaf € 35, “Comfort” biedt een 
eersteklaservaring zonder extra kosten, en “Premium” 
een uitgebreide waaier aan diensten, inclusief een 
maaltijd die aan  de zetel wordt opgediend. Thalys is 
sinds 2015 een volwaardige spoorwegmaatschappij, 
met SNCF en NMBS als aandeelhouders.  

 

 
 

PERSCONTACT 
Mattias Baertsoen, Frédérique Delcroix 
+ 32 2 548 06 51 (tijdens de dag) 
+ 32 2 430 38 76 (‘s avonds & in het weekend) 
pers@thalys.com 
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