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Een steeds groter groeiende 
groep mensen is actief op zoek 
naar alternatieven voor een 
duurzamer leven.
Bij Spoor8 zit je dan op het 
goede spoor! 

WIJ WILLEN EEN WEGWIJZER ZIJN 

Van kleine alledaagse keuzes 
tot de grote impactvolle 
beslissingen; alles wat je altijd 
al wilde weten over een beter 
en duurzamer leven is nu 
verzameld. Onder één dak laten 
we elke dag een uitdagende 
expositie zien van mooie, goede 
en vooral duurzame producten 
voor een gezonder en beter 
leven. 

Producten die de makers een 
toekomst geven en de aarde 
niet onnodig belasten. Nergens 
is nog zo’n plek waar het zo 
duidelijk is dat het geven om de 
wereld je gelukkig kan maken. 
Be good, be careful, be happy!

Bij Spoor8 informeren en 
inspireren we je over wat 
vandaag jouw leven en de 
wereld een beetje beter kan 
maken. Natuurlijk gaat het dan 
over gezond en natuurlijk eten, 
over ontspanning en natuurlijke 
verzorging, over duurzaam en 
bio-based bouwen, over energie 
besparen en nieuwe energie 
maken, over zelfvoorzienend 
leven, tiny houses en nog veel 
meer... Wij noemen dat BLISS, 
better life in simple steps.

Elke dag zijn er weer nieuwe 
initiatieven die we graag 
de ruimte geven om hun 
authentieke verhaal met jou te 
delen. Samen maken we zo de 
betere keuzes voor een betere 
wereld. Bouwen we met elkaar 
aan een community van actieve 
ambassadeurs voor een betere 
levensstijl. Ieder op zijn eigen 
manier en samen bundelen 
we onze krachten en brengen 
we een betere en duurzamere 
wereld steeds dichterbij.

 OM SAMEN TE ONTDEKKEN

 HOE WE ONS LEVEN BETER DUURZAMER MAKEN



WIJ BIEDEN MEER, VEEL MEER

Het is onze ambitie om Spoor8 de spil te maken voor alle 
initiatieven rondom duurzaam leven. We zoeken actief naar samen-
werking. Ondersteunen dit door de mogelijkheid te bieden om 
kantoor- of vergaderruimtes te huren. Brengen interactie tussen alle 
aanbieders tot stand omdat dit weer kan leiden tot nieuwe vormen 
van cross- of up-selling. Met het Smaaklokaal als horeca-partner 
wordt Spoor8 een unieke ontmoetingsplek waar authenticiteit, 
beleving van en commitment aan een betere wereld centraal staat.

OOK VOOR JOU?!

Belangrijk voor ons is dat de deelname van bedrijven simpel, helder 
en doeltreffend is. Daarom kan bij Spoor8 veel, is het meestal maat-
werk en groeien we graag samen groter. Onze samenwerking is 
vanuit vier aspecten in te vullen. Op de winkelvloer, online, op onze 
werkplekken met andere gelijkgestemden en in de vergaderruimtes 
in en om onze locatie. Uiteraard is dan Wifi, gratis parkeren en 
andere faciliteiten inbegrepen. Voor jouw aanbod is het goed om 
contact op te nemen met Karen Raatsie en te vertellen wat jouw 
plannen en wensen zijn!

WE DOEN HET MET ELKAAR

Jij als ondernemer met een 
duurzame passie voelt zich 
bij ons thuis. Sluit je bij ons 
aan en elke dag kun je de 
zichtbaarheid van je producten 
en diensten vergroten. 
Elke dag kun je de dialoog 
aangaan met geïnteresseerde 
consumenten of in co-creatie 
werken aan de volgende versie 
van jouw product of dienst. Zo 
bouwen we samen een unieke 
verzamelplaats van producten, 
diensten en kennis die ons 
allemaal op weg kunnen helpen 
naar een duurzamere wereld.
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