
VERTEL ONS JE 
BESTE CONCEPT 
OF IDEE EN 
PITCH JEZELF 
DE CENTRALE 
MARKTHAL IN!

sinds 
1934



Amsterdam heeft veel creatieve 
ondernemers maar weinig 
ruimte. BOEi organiseert 
daarom een wedstrijd met 
als prijs drie grote pakhuisjes 
(140m2) met ruimte voor 
opslag en kantoor in de Centrale 
Markthal, voor minimaal een 
jaar. De komende jaren ontstaat 
in de Centrale Markthal en het 
omliggende terrein een nieuw 
stuk Amsterdam.

Op donderdag 31 maart 2022 
worden tijdens een feestavond 
in de Centrale Markthal de drie 
winnaars bekendgemaakt rond de 
focusgebieden Creatief, Culinair 
en Circulair. De winnaars krijgen 
ook een startkapitaal mee om hun 
ruimte naar eigen behoeften aan 
te passen. 

Heb jij een knalgoed concept 
of idee, dat aansluit bij de 
plannen voor de Centrale 
Markthal? Neem dan vóór  
21 maart 2022 contact op 
met het Pitch-team:
pitch@centralemarkthal.nl

Doe mee
aan onze 
wedstrijd!



PITCH:
verhaal om mensen enthousiast 
te maken voor je idee

PITCH: 
vaste plek voor 
straatverkopers

PITCHING:
je tentje opzetten

PITCHING IN:
een steentje bijdragen

PITCHING IN

amsterdam



De Centrale Markthal ligt 
op het Food Center terrein 
tussen drie Amsterdamse 
wijken: Bos en Lommer, Land-
lust en de Staadsliedenbuurt. 
Na de herbestemming van 
de Centrale Markthal en het 
omliggende terrein ontstaat 
een geheel nieuwe woonwijk: 
Marktkwartier West. 

Aan de noordkant ontstaat een 
nieuw en compact Food Center 
en aan de zuidkant komen 
nieuwe woningen en een 
stadsplein.

De Centrale Markthal ligt centraal 
in deze wijk en is nu nog een 
onontdekte parel met een 
enorme markt-vloer en 6.000m2 
aan ruimtes. BOEi wil hier een 
plek maken voor een grote en 
diverse groep Amsterdammers. 
Een plek waar buurtbewoners, 
professionals, voedsel- en 
cultuurliefhebbers van over de 
hele wereld elkaar ontmoeten 
in een gezamenlijke passie 
voor lekker eten, cultuur en 
innovatie.

Over de 
Centrale 
Markthal



De winnaars blinken uit in 
ondernemerschap en laten  
met hun activiteiten zien 
dat ze een waardevolle 
aanvulling zijn voor de 
Centrale Markthal. Er zullen 
drie winnaars geselecteerd 
worden. 

De marktvloer wordt straks 
gezamenlijk geprogrammeerd; 
overdag kan er een 
voetbaltoernooi plaatsvinden, 
’s avonds is er bijvoorbeeld 
een filmvertoning. Het wordt 
een ontmoetingsplek voor 
de gebruikers, buurtbewoners, 
de stad en de (internationale) 
creatieve gemeenschap. 
Ondernemers die willen 
verbinden en samenwerken 
hebben daarom de voorkeur.

Over de 
wedstrijd



 »    Je zit erin voor de lange termijn: dit is echt je ding!

 »    Je idee sluit goed aan op de drie focusgebieden 

 »   Je idee is onderscheidend en innovatief.

 »   De slagingskans van je plan is hoog. 

 »   Het draagt bij aan de stad Amsterdam en haar bewoners.

Overige
selectie-
criteria



Bij het focusgebied CREATIEF 
kun je denken aan: kunst, mode, 
literatuur of ambachten.

En bij CIRCULAIR: denk aan 
verduurzamers, klimaathelden, 
innovaties in materiaal en toepassing.

CIRCULAIR

culinair

creatief

Bij CULINAIR: bijvoorbeeld 
voedselinnovatie en gezondheid, 
sociale keukens, wisselrestaurants, 
eten uit alle windhoeken.



Je kunt je concept of idee insturen 
door middel van een video van 
maximaal 2 minuten. 

De jury bestaat uit drie gevestigde 
ondernemers met hun passie voor 
Amsterdam, gecompleteerd door 
de burgemeester.

Als je wint, bieden we je voor 
minimaal een jaar bedrijfsruimte 
aan in de Centrale Markthal. Je 
krijgt ook financiële en praktische 
ondersteuning bij de realisatie 
van je plannen. Wil je na een 
jaar verder, dan biedt BOEi je een 
ingroei-huurcontract.

Stuur je video in voor 21 maart!
Voor meer informatie kun je 
kijken op: centralemarkthal.nl

stuur je 
video in!



ZIE JE 
in de

centrale markthal
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