
 
 

 

 

 

 

Brussel, 16 april 2019. Na een eerste pitchronde met 15 Europese start-ups op de kantoren van Thalys in 
Brussel, gaat het VivaTech-avontuur verder: een pitch-sessie aan boord van de bekende rode trein. Negen 
start-ups uit België, Nederland en Duitsland strijden tegen elkaar in een originele setting: tegen 300 km per 
uur, aan boord van een Thalys van Brussel naar Parijs.  

 
Het partnership met Viva Technology en het ondersteunen van start-ups bij hun verdere Europese 
ontwikkeling is voor Thalys erg logisch en zinvol: “Dagelijks brengen wij de culturen en economieën van vier 
verschillende landen samen. Deze jonge ondernemers op 16 mei verwelkomen aan boord van onze trein en hen 
naar Parijs brengen, past perfect binnen onze missie als Europees transportmiddel. Hopelijk treffen we hen 
binnenkort opnieuw aan boord van onze treinen en helpen we zo met het verder ontwikkelen van Europees 
talent,” aldus Bertrand Gosselin, CEO van Thalys. 

 

VivaTech, dat op 16, 17 en 18 mei voor de vierde keer plaatsvindt in de Expo Porte de Versailles in Parijs, 
staat volledig in het teken van technologische innovatie. Samen met Viva Technology wil Thalys die innovatie 
helpen promoten binnen Europa. Tijdens de beurs vervoert Thalys een vijftigtal start-ups uit België, 
Nederland en Duitsland richting Parijs, en promoot zo ontmoetingen tussen verschillende spelers binnen de 
sector.  

 

Tijdens de heenrit op 16 mei zullen 9 start-ups uit België, 
Nederland en Duitsland pitchen tegen 300 km per uur tussen 
Brussel en Parijs. De start-ups, die als finalisten uit de bus 
kwamen na de eerste grote pitchronde op 11 april op de 
kantoren van Thalys in Brussel, mogen hun project nu 
verdedigen ten aanzien van elkaar, de incubatoren LeanSquare 
(België), DigiHub (Duitsland), en Startupbootcamp (Nederland) 
en de directie van Thalys.  

 

De start-ups vertegenwoordigen heel diverse sectoren: HR 
met Hunterz, gezondheid met Bloomlife, horeca met Waitrr, 
marketing met Vimma, betaaloplossingen met Bits, en 
klantrelaties met Chatlayer. 
  

 
De gelukkige winnaars, gesteund door Bertrand Gosselin, CEO van Thalys, zullen vervolgens op donderdag 
16 mei van 15.30 tot 16.30 uur in de zone van de “Métropole du Grand Paris” van VivaTech in Parijs de kans 
krijgen om te pitchen voor internationale experts.  
 

Belgische start-ups 
Bloomlife 
Hunterz 
Chatlayer 
 

Nederlandse start-ups 
Bits 
Vimma 
Waitrr 

Duitse start-ups 
FoxBase GmbH 
SCALUE GmbH 
IOX GmbH 
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OVER THALYS 
 

 
 
  

Al ruim 20 jaar brengt Thalys de culturen en economieën van vier Europese landen dichterbij. In 2018 
bereikte Thalys de kaap van 7,5 miljoen reizigers per jaar. 

 De trajecttijd van de rode hogesnelheidstreinen vanuit Brussel naar Parijs bedraagt slechts 1.22 u., naar 
Keulen 1.47 u. en naar Amsterdam 1.51 u.. 

 Thalys nam het digitale voortouw met vanaf 2008 wifi aan boord van de Thalys-treinen en de maatschappij 
onderscheidt zich vanaf het begin met een uitzonderlijke dienstverlening: meertalig onthaal, ergonomisch 
comfort en kwaliteitsvolle catering. 

 Sinds december 2017 heeft de Thalys-reiziger de keuze tussen 3 reiscategorieën. Een “Standard”-trip begint 
vanaf €29 (Parijs en Nederland) en vanaf €19 (Duitsland). “Comfort” biedt een eersteklasrijtuig en “Premium” 
bezorgt de reiziger een volledig dienstenpakket met een maaltijd geserveerd aan de zitplaats. 

 Daarnaast lanceerde Thalys in 2016 haar lowcostalternatief IZY tussen Brussel en Parijs, gekenmerkt door een 
gemiddelde trajecttijd van 2.30 u. en 30% goedkopere tickets. . 

 Thalys werd in 2015 omgevormd tot een volwaardige spoorwegonderneming met de NMBS en SNCF als 
aandeelhouders. 

 
   PERSCONTACTEN 

Mattias Baertsoen, Frédérique Delcroix 
+ 32 2 548 06 51 (overdag) 
+ 32 2 430 38 76 (‘s avonds & in het weekend)  
press@thalys.com 
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