


Pitch Kaffee
Pitch kaffee is een volledig up-to-date uitgeruste verbindingsruimte in het hart van de 
bloeiende gemeente Lochristi. Pitch Kaffee verbindt mensen, ideeën en stelt ze tentoon. 

Aan de hand van een aantal formules stellen wij onze multifunctionele ruimtes terbe-
schikking, voor een korte of iets langere tijd. Zit jouw keuze niet tussen onze formules, 
geen nood. Wij bieden ook op maat mogelijkheden aan.

Contact:

info@pitchkaffee.be
0472 10 26 25 (Marijke)
0499 89 46 72 (Koen)

Dorp-Oost 118
9080 Lochristi

volg ons op instagram of facebook 

1  > PLANNING
VISIE
Vanuit een ondernemershart wil Pitch Kaffee een plaats bieden waar (beginnende) onder-
nemers en/of creatievelingen, van jong tot meer ervaren, laagdrempelig hun product, ken-
nis, kunde, idee, concept kunnen tonen en pitchen. Voor een korte tel of een iets langere 
periode bieden wij , hetzij gedeeld of solo, een uitstalraam/ een podium aan waar ideeën en 
uitwerkingen vrij hun gang kunnen gaan. 

Verbindend ondernemen en creatieve bedruiping

A.d.h.v. gecureerde  concepten zoals ‘Durf op je bek gaan actie’, ‘lekkere ondernemers-
avon-den; ’Du pain, du vin & des bananes’, ambachtenmarkten, tentoonstellingen, work-
shops, popups ... lanceren en stimuleren we lokale verbindingen en  engagementen.

Sharing is Caring

Onder het motto; ‘Alleen kom je ver, maar samen kom je verder’, stimuleren we met een 
open geest initiatieven en samenwerkingen. We prospecteren en schrijven gelijkgestem-
den en andersdenkenden aan. (of vice versa) Met het oogpunt dat we allen van elkaar kun-
nen leren, nodigen we uit, gaan we in conversatie en delen we ervaring en know-how.

Pitch kaffee voor uw privé-evenement!

Omdat we een plaats willen zijn voor iedereen stelt Pitch Kaffee zijn concept ook open 
voor privé initiatieven. Of het nu gaat om een plaatsvervangende living, mini-feestje of 
een familiaal gezellig samenzijn, ons aanbod verwelkomt graag iedereen. 



Pitch Dag
B O E K E N  V A N  M A A N D A G  -  V R IJ D A G

voorzieningen
60 m2  ruimte

uitgeruste Kitchenette

aparte toiletruimtes 

> Full band wifi

Professionele bar

Parkeer plaatsen

> Aparte toegang

Incl. elektriciteit

Beamer + scherm

>

150€/dag 
prijs excl.btw

Catering mogelijk vanaf 10 pers. > vraag naar offerte

formule

> Workshops, winkelruimte, vergaderingen, lezingen, co-work 

Pitch Workshop

voorzieningen
60 m2  ruimte

uitgeruste Kitchenette

aparte toiletruimtes 

> Full band wifi

Professionele bar

Parkeer plaatsen

> Aparte toegang

Incl. elektriciteit

Beamer + scherm

>

...€/deelnemer  (af te stemmen volgens mogelijkheden)
prijs excl.btw

Catering mogelijk vanaf 10 pers. > vraag naar offerte

formule

> Laat jouw workshop organiseren

"Laat je creativiteit de vrije loop en verleg jouw workshop naar een nieuw netwerk met 
onze creatieve workshop shop!

Pitch workshop-shop, speciaal ontworpen om ondernemers en creatievelingen zoals jij 
te helpen jouw workshop te installeren, te laten netwerken met gelijkgestemden, ideeën, 
ervaringen en kennis te delen. Of je nu een tekenaar bent, juwelen ontwerpster of behen-
dig spreker, we hebben hier een plaats voor je. Sluit je vandaag nog aan bij onze work-
shop-shop van enthousiaste ondernemers en creatievelingen met goesting en ontdek de 
middelen die je nodig hebt om je doelen te bereiken. Meld je nu aan en laat jouw workshop 
organiseren @Pitch Kaffee. Geen instapkosten of abonnementen, Geen gedoe met reserva-
ties, opvolging en promo. Jij geeft jouw workshop. Wij regelen bijna alles ;-) 😉



Share Formule
B O E K  S A M E N  E E N  W E E K E N D ,  W E E K ,  D A G ,  A V O N D 

voorzieningen
60 m2 ruimte

uitgeruste Kitchenette

aparte toiletruimtes 

> Full band wifi

Professionele bar

Parkeer plaatsen

> Aparte toegang

Incl. elektriciteit

Beamer + scherm

>

prijs/deelnemer 
vraag naar de mogelijkheden

Catering mogelijk vanaf 10 pers. > vraag naar offerte

formule voordeel

> Deel met 2 andere of meerdere ondernemers voordelig 

 Pitch Weekend 
B O E K E N  Z AT E R D A G  E N / O F  Z O N D A G

voorzieningen
60 m2 ruimte

uitgeruste Kitchenette

aparte toiletruimtes 

>

> Full band wifi

Professionele bar

Parkeer plaatsen

> Aparte toegang

Incl. elektriciteit

Beamer + scherm

>

200€/dag 
prijs excl.btw

Catering mogelijk vanaf 10 pers. > vraag naar offerte

formule

Ideaal voor ondernemingen die doelen op de weekend drukte



>

 Pitch Kaffee Studio 
B O E K E N  P E R  D A G D E E L

voorzieningen
20 m2 ruimte

uitgeruste keuken

sanitair

> Full band wifi

lift

Parkeer plaatsen

> Aparte toegang

Incl. elektriciteit

Beamer + scherm

>

80€/dagdeel 
prijs excl.btw

formule

VOORMIDDAG, NAMIDDAG, AVOND 

voor uw

pop-up

workshop

vergadering

receptie

brainstorm

co-work space

ondernemersavond

winkelruimte

privé evenement

pitch ruimte

salon

tentoonstelling

lezing

podcast

feestje

...



Pitch Kaffee 
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volg ons op instagram of facebook 

Contact:

info@pitchkaffee.be
0472 10 26 25 (Marijke)

0499 89 46 72 (Koen)

Dorp-Oost 118
9080 Lochristi


