WHERE IT ALL COMES TOGETHER

GREAT
GOOD
PLACE
Filosofie

“Wij beïnvloeden de democratie,
creëren maatschappelijke betrokkenheid en
zijn een inspirerende plek die ér toe doet.”

Westersingel 73 | Rotterdam

WELKOM THUIS
Word onderdeel van een inspirerende
club entrepreneurs, professionals
en ondernemende geesten.
Volgens sommige is dit zelfs het best
bewaarde geheim van Rotterdam.
First place is home.
MEMBERS ONLY
Ontdek nu wat een membership kan
betekenen qua groei voor jouw business.
Je vindt hier niet alleen 40 top notch
co-work plekken, maar ook een
ongekende blend van creativiteit
en mogelijkheden, met het comfort
van thuis.

Second is your workspace.
Third Place is

WHERE IT
ALL COMES
TOGETHER

PRIVILEGE
PAPERCLIPS INCLUDED
De ambiance is dik in orde en dat allemaal
voor één tarief. Kortom je zult ons niet horen
over snelle wiﬁ, een eigen sleutel, het kraagje
van verse latte of chardonnay.
Beweeg vanuit het creatieve hart van
Rotterdam.
Hier ligt een verborgen paradijs, dat goed
bereikbaar is met de auto, ﬁets en het
openbaar vervoer. Er is zelfs eigen
parkeergelegenheid.
Waarom Third Place?
Simpel. Het draait hier om het creëren van
happiness. Zowel zakelijk als privé. Een zeer
bevoorrecht gevoel.

VERBORGEN
OASE
WESTERSINGEL 73
Jij kent Rotterdam. Elke detail van de
stad roept herkenning op.
Misschien ben je al bekend met onze
buren: de Arminius kerk, Bilderberg
Parkhotel of Van Lanschot.
Wij zitten er precies tussenin.
Third Place ligt een tikkeltje verborgen,
toch midden in de stad. Telkens
wanneer je er weer bent, ervaar je dit
magische gevoel.

Gesitueerd in de creatieve buurt COOL
waar je museum Boijmans van Beuningen,
Warung Mini en Bazaar vindt.
Terwijl de gevestigde orde wordt
uitgedaagd, is Third Place de nieuwe
werkelijkheid.
Wij zijn trots op het nieuwe Rotterdam.
Mocht je in 2021 weer eindelijk willen
rocken?
Dan zijn we ready!

Our three golden principals.

LEADERSHIP
FIRST PRINCIPAL

LEIDERS EN LIJDERS.
Op elk moment durven te
beslissen dat het anders
moet. Een “nee” van
gisteren kan morgen een
volmondig “JA” zijn.

Flexibel en liquide blijven,
daar draait het om.
Heldere keuzes durven te
maken, waarbij je ook een
beetje durft te lijden voor
een geweldig resultaat.
No excuses in Third Place.

JUST NOT EVERYONE
SECOND PRINCIPAL

WE ARE NOT IKEA.
Third Place zoekt gelijkgestemde partners,
professionals en persoonlijkheden.
Of je nu wil groeien als merk,
op zoek bent naar middelen,
dan wel naar mogelijkheden of boeiende mensen.
Creatieve geesten, ondernemende rakkers of
inspirerende leute…
…here is where it all comes together.

CREATIVITY
THIRD PRINCIPAL

2X GEBOREN.

Op het glas, op tablets of op
een van onze mega

Hoe creëer je orde in

whiteboards. Wedden dat

chaos? Een idee helder

het inspirerend werkt?

maken is namelijk al
uitdagend genoeg.

Wordt niet alles twee keer

Een omgeving waar je je

gecreëerd?

gedachten makkelijk kan
vastleggen tijdens een

Eerst in gedachten daarna

brainstorm helpt enorm.

pas in de realiteit.

WANNEER HET
LOGISCHE NIET
GEBEURT…

… DAN SPREEKT HET HART
Third Place biedt niet alleen
kansen voor zakelijke groei,
maar staat ook open voor
onverwachte verbindingen.
Een goed gesprek, soms een
onverwachte wijsheid of een
spirituele verbinding.
Zo is er ruimte voor zaken die niets
met zaken te maken hebben.
Van mens tot mens.
Een stromende bron van inspiratie
24 uur per dag.

01.41 AM

06.55

KITCHEN
VERS
De dag begint met een verse
cappuccino en een kijkje in de
koelkast voor een ontbijtje.
Een tosti, yoghurt met fruit of
een gekookt eitje? Het geperst
sapje mag niet ontbreken.
Let’s start de day!

FEEL

DESIGN
Begint niet alles met de juiste

Het grappige is dat we denken dat

Een ﬁjne omgeving die inspeelt op

keuzes? Zekers! Wist je dat 99%

we alles bedenken, maar de belang-

sfeer en helpt om die te laten

van onze beslissingen in ons

rijkste beslissingen nemen we door

groeien.

onderbewuste genomen worden?

te oordelen op basis van intuïtie.

08.29 AM

MAKE
PRODUCTIE
Boven heerst serene rust.
Hier kun je ongestoord produceren.
Individueel of samen met een team.
Doe je laptop open. Pak een van de
businessboeken voor dat extra stapje.
Of schiet een van de consultancy aan
die hier in het wild rondlopen.
Helpen mag!

10.53 AM

VIDEO

WE ZIJN LIVE

Zo gaat werken anno nu.

Top licht, professionele microfoon

Vandaag de dag schakel je

Onze video conference room is er

en camera, green screen en kraak

moeiteloos tussen oﬄine en

speciaal op ingericht. Binnen

heldere sound.

online. Van TEAMS naar Zoom

enkele minuten heb je een

en tussendoor een fysieke

professionele videoproductie

meeting hier in de lounge.

draaien.

Kortom ready to use.

POWER
FIJNE ENERGIE
Een georganiseerd gevoel,
dat is wat je hier ervaart.
Bovenal draait het om
transformatie van je
business, maar ook als
mens.
In eerste instantie kom je
voor de ruimte, of sfeer.
Al snel zal je ervaren dat er
veel meer te ontdekken is,

POOL GARDEN
Ontspannen

zoals innerlijke groei.
Wie wil er niet aan het water zitten? Drie jaargetijden kun je in
het zonnetje zitten aan de pool. Heerlijk met je laptop.
“Een latte, please!”

14.59 AM

SLAPEN DOEN
WE DES NACHTS
24 uur
Maar soms wil je een nachtje door.
Een 24-uurs economie vraagt om
oplossingen. Zeker als je
internationaal werkt. Geen enkel
probleem! Er is een comfortabele
bank voor het moment dat je toch
besluit even een oogje dicht te doen.
Dit ook maakt het Third Place.

PLEKJE

RUST
Op de comfortabele bank ervaar

Pas wanneer je het beleeft,

Een plek waar je in alle rust even

je een puur gevoel. Kijkend naar

snap je waar we het over

bij kan komen.

de stromende fontein.

hebben. Bijtanken.

17.22 AM

THE GARAGE
EXCLUSIEF

Door een handige
samenwerking met

Ben je niet op de ﬁets?

SnapCarr, huur je bij ons

Dan kun je voor een beetje

een Audi of een Tesla voor

meer onder het pand

die ene afspraak buiten de

parkeren. Mocht het

deur.

beneden wat drukker zijn,
dan is er op 150 meter

Overigens leent deze

loopafstand een

ruimte zich ook perfect

parkeergarage aan het

voor een shoot, commercial

Museumpark.

of een clip. Je loopt van de
garage zo het pand binnen.

Geen auto? Ook daar
hebben we aan gedacht!

Entre!

20.34 AM

GREAT
GOOD
PLACE
Nieuw
Is je interesse gewekt? Dan is dit het moment.
Vanaf 1 december 2020 kan je member worden.
Zo kunnen we er samen een geweldig nieuw jaar
van maken.
A Great Good Place.
Interesse

Of ben je meer geïnteresseerd in

Maak hier een afspraak voor

het apart boeken van een ruimte?

een rondleiding, of stuur een E-mail.

Henk Aron
Founder

Voor snel contact kun je appen met de
gastheer Henk Aron op: 06 416 908 60.

CLICK
HIER VOOR
DE TOUR!

thirdplace.nl
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