
Beste ontwerper,
Graag nodigen wij je uit voor de Info-meeting van Design to Market; 
een talentontwikkelingsprogramma dat door de Provincie Noord- 
Brabant en negen design instellingen wordt aangeboden aan een  
selecte groep ontwerpers. Wellicht komt deze kans voor jou precies 
op het goede moment? Kom dan naar deze Info-meeting zodat we je 
goed kunnen informeren. 

In het kort
Design to Market streeft ernaar om in 2023 een groep van tien talentvolle ontwerpers  
individueel te ondersteunen bij hun zakelijke en vakinhoudelijke ontwikkeling. Het doel is de 
economische positie van jonge ontwerpers te versterken door middel van training, mentoring 
en matching met opdrachtgevers. Een uniek begeleidingstraject rondom je eigen casus en  
ontwikkeldoelen, gefund door overheid en bedrijfsleven! De nieuwe lichting start in februari 
2023 met een kennis makingsbijeenkomst.

Nieuwsgierig naar wat Design to Market voor jou kan betekenen? 
Bezoek de website www.designtomarket.nl voor meer informatie én meld je aan voor onze 
Info-meeting. Als je al genoeg info hebt, kun je je ook alvast aanmelden voor het intake proces.

Óf meld je aan voor onze Info-meeting!

 
Neem voor vragen contact op via mail@designforum.nl, dan beantwoorden wij deze direct of 
plannen een telefonische afspraak in. We hopen je te ontmoeten.

Vriendelijke groet namens alle partners,

Jos Hardeman
Programma manager

Datum: 26 januari 2023 of 31 januari 2023 van 15:30-17:30 uur

Locatie: Klokgebouw 126 te Eindhoven (4e etage)

Klik hier om je aan te melden voor de  
info-meeting op 26 januari 2023  

(aanmelden verplicht)

Klik hier om je aan te melden voor de  
info-meeting op 31 januari 2023  

(aanmelden verplicht)

Klik hier om je aan te melden voor  
het intake proces

Beste ontwerper, 

Graag nodigen wij je uit voor de info-meeting van Design to Market; 
een uniek talentontwikkelingsprogramma  voor een selecte groep 
jonge ontwerpers. Design to Market wordt aangeboden door de 
provincie Noord-Brabant in samenwerking met negen belangrijke 
designinstellingen. 

De geselecteerde talenten krijgen een jaar lang kosteloos begeleiding bij hun zakelijke 
en vakinhoudelijke ontwikkeling. Door middel van training, coaching en matching met 
opdrachtgevers werken we onder andere aan een duidelijke positionering en een betere 
bedrijfsvoering. Daarbij staat jouw eigen ontwikkelvraag centraal.

In maart 2023 start een nieuwe groep. De aanmelding van nieuw talent is daarvoor al in 
volle gang. Daarom krijg jij ook deze uitnodiging! 

Om alle ins en outs over het programma te kunnen delen organiseert Design to Market 
info-meetings. Daar kun je ook al je vragen stellen. Je kunt kiezen uit twee data: Er is een 
meeting op 26 januari en een meeting op 31 januari. 

Meld je eenvoudig aan via de button!

Wil je nu alvast meer weten? Kijk dan op www.designtomarket.nl Kun je daar je antwoord 
niet vinden? Mail dan naar mail@designforum.nl . Dan nemen we spoedig contact met je 
op. 

Weet je al genoeg en wil je er graag voor gaan dit jaar? Dan kun je je ook al direct aan-
melden voor de intakeprocedure via de website. 

We zien je graag bij Design to Market!

Vriendelijke groet namens alle partners, 

Jos Hardeman 
Programma manager 

Datum:     26 januari 2023 of 31 januari 2023  van 15:30-17:30 uur 

Locatie:    Klokgebouw 126 te Eindhoven (4e etage) 

Klik hier om je aan te 
melden voor 26 januari 2023

Klik hier om je aan te 
melden voor 31 januari 2023

https://designtomarket.nl/events/15
https://designtomarket.nl/events/16

