Mµ
groeien in R&D: Lifescience/
tech en new energy

"Als wereldwijde
onderneming hebben wij voor
het Twice Mµ-gebouw gekozen
vanwege de perfecte setting voor ons
bedrijf, dicht bij onze klanten in Europa
met een wereldwijd netwerk."
Bert van Vlijmen
European Operations Manager
Source Engineering Services

TWICE biedt met haar hubs een
bijzonder stimulerende omgeving
voor jonge, innovatieve technologie
bedrijven. Mµ is een van de hubs,
gesitueerd op de High Tech Campus.

‘The smartest square kilometre'.
TWICE biedt next generation high
tech bedrijven ruimte om sneller te
groeien: ‘building high tech success’.

Eindhoven en de Brainportregio – een gebied waarin
innovatieve bedrijven en kennisinstituten bovengemiddeld
veel patenten aanvragen. Met als grote aanjager: de
hightech industrie. En Research & Development (R&D) is
daarin ontzettend belangrijk. Onze R&D-hub Mµ heeft dit
én meer in huis.
Hub Mµ biedt flexibele kantoorruimtes en hoogwaardige
laboratoria. Er bevinden zich vooral technologische
bedrijven die actief zijn in Research & Development, met
een focus op lifescience/tech en new energy. Mensen
in hetzelfde vakgebied of dezelfde industrie. Mensen die
bovendien geloven in het delen van kennis en de kracht
van het netwerk. Zo help je elkaar in het onderzoek naar of
de ontwikkeling van jouw product of dienst!
Vestigen in Mu is werken met meer dan 10.000 technici op
loopafstand, op een bruisende locatie. Alle voorzieningen
van de High Tech Campus zijn voorhanden: onderzoeks
faciliteiten, conferentiecentrum, kinderopvang,
sportvoorzieningen en talloze netwerken.
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Voordelen van Mµ
op een rij:
• Netwerk met bedrijven actief in hightech R&D
met focus op New Energy & Lifescience/tech
• Gelegen op de High Tech Campus Eindhoven
• Nabij uitvalswegen (snelweg) en openbaar vervoer
• Kantoorruimten en laboratoria van 25 tot 500 m2
(modulair en schaalbaar)
• Hoogwaardige laboratoria inclusief apparatuur
• Hoogwaardige redundante ict-infrastructuur
(met noodstroomnet)
• Serverruimten met serverboxen
• Geavanceerd ventilatiesysteem - balansventilatie
• Levendig ondernemersnetwerk High Tech Campus
Eindhoven
• Diverse voorzieningen op loopafstand
(restaurants, kinderopvang, sportcentrum, etc.)
• Virtuele receptie
• Gezamenlijke faciliteiten zoals vergaderruimtes,
pantry’s
• Diverse algemene voorzieningen zoals parkeren,
repro, postvoorziening
• Netwerk van specialisten, die kunnen ondersteunen
in groei

Lift

Toilet
Lift

Centrale hal

2e etage
Toilet
Lift

Toilet
Lift

Centrale hal

Vergader
ruimte

centrum

3e etage

alleen
Serverruimte

Toilet
Lift

Centrale hal

Toilet
Lift

Techniek

De hubs van TWICE
Catalyst

Twinning

BR

AIN

PORT EINDHOV

EN

TU/e Campus

6 HUBS

6 HUBS

Alpha

WHERE INNOVATION STARTS
EUROPE’S SMARTEST KM 2

proﬁteren van elkaar in 1 ecosysteem

High Tech Campus

βèta

Mμ
WPVH
Workplace Vitality Hub

Building high tech success
Al veel high techbedrijven maakten gebruik van onze hubs.
Het succes en de groei en prestaties van deze high tech
bedrijven laten zien dat TWICE een ideale plek biedt om
ontwikkeling te versnellen. Startups en scaleups kunnen
groeien in een omgeving met hoogwaardige faciliteiten,
grote flexibiliteit, eersteklas service en een mooie
community van topbedrijven.
Onze aandeelhouders zijn de Brabantse Ontwikkelings
Maatschappij (BOM), gemeente Eindhoven, Technische
Universiteit Eindhoven, Brainport Development en de
Rabobank. Zij zorgen er samen met ons voor dat bedrijven
in de Brainport regio kunnen floreren.

www.twice.nl
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High Tech Campus 10
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