
 
 

 

 

 
 

 

 

Brussel, 5 april 2019. Op donderdag 11 april bouwt Thalys haar kantoor in Brussel om tot een campus vol 
start-ups. 21 veelbelovende start-ups uit België, Nederland, Duitsland  en vele andere landen pitchen die dag 
in de Brusselse bureaus van de rode hogesnelheidstrein om hun ticket te versieren voor de tweede 
pitchronde. Die zal plaatsvinden op 16 mei in een unieke context: aan 300 km/u aan boord van de Thalys 
richting Parijs, met bestemming VivaTech. 

 

“We zijn verheugd over dit hernieuwde partnership met VivaTech omdat we hiermee kunnen bijdragen aan 
meer innovatie binnen Europa. Wij bieden start-ups een ecologische mobiliteitsoplossing door hen met Thalys 
naar de beurs te brengen, en promoten tegelijkertijd waardevolle contacten tussen hen en andere Europese 
innovatiespelers,” aldus Bertrand Gosselin, CEO Thalys.  

 

Thalys, VivaTech en 3 lokale incubatoren - LeanSquare voor België, Startupbootcamp voor Nederland en 
StartPlatz voor Duitsland - bundelen hun krachten en organiseren samen de wedstrijd ‘Thalys x VivaTech’. 
Op 11 april worden deelnemers uitgenodigd om een eerste keer te pitchen in de kantoren van Thalys in 
Brussel. Een jury selecteert hierna 9 kandidaten die naar de volgende ronde mogen. Op 16 mei vervoert 
Thalys alle geselecteerde Belgische, Nederlandse en Duitse start-ups naar VivaTech en krijgen zij de kans 
om hun idee te pitchen aan boord. Uiteindelijk worden er dan vier finalisten geselecteerd die op VivaTech 
zelf strijden voor de overwinning. 

 

“VivaTech is vastbesloten om start-ups te ondersteunen bij het 
versnellen van hun ontwikkeling en wil de opkomst van 
Europese scale-ups bevorderen”, aldus Julie Ranty, Managing 
Director bij VivaTech. 

  
“Onze samenwerking met Thalys maakt het mogelijk dat 
dynamische Belgische, Nederlandse en Duitse start-ups naar 
VivaTech komen en er potentiële investeerders kunnen 
ontmoeten. Dat leidt hopelijk tot uitzonderlijke kansen en 
mogelijkheden voor hun verdere bedrijfsontwikkeling.” 
 
 
 
 
 

 

Over de Belgische partner-incubator:  

# LeanSquare, opgericht in 2014, is een investeringsfonds waarin jonge start-ups uit de nieuwe economie 
ondersteund worden. Vanuit de vestiging in Luik wordt er geïnvesteerd in lokale én internationale projecten 
met een sterk groeipotentieel en/of die optreden als rolmodel in hun sector.  
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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. 
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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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