


samenwerking is de kracht van ceecee
Door bundeling van diverse creatieve 
professies ontstaat een gezonde synergie. 
Het versterkende effect van een samen-
werking groter is dan jouw individueel 
ondernemerschap, hoe groot of klein jouw 
onderneming ook is. 

ceecee is 
een creatieve 
voedingsbodem

ceecee is een inspirerende werk- 
en ontmoetingsplek voor ondernemers 
in media, technologie, ICT, design 
en architectuur. 
Ook de accountant en consultant 
voelen zich welkom.

Dé plek om talenten te versterken,
samenwerkingen aan te gaan met
branchegenoten en ideeën te delen.



Heden en 
historie, een 
perfecte
voedingsbodem 
voor creativiteit
en innovativiteit

Vroeger rolden de Grolsch flesjes 
van de band. Nu is het een dynamisch 
gebied waar jouw creatief ondernemer-
schap hand in hand gaat met hippe 
horeca, een modern winkelaanbod 
en stedelijke woningen. 

Zelfstandig ondernemerschap 
met collega-bedrijven naast je. 
Door clustering van creatieve 
en innovatieve bedrijven ontstaat 
er een gezonde synergetische 
situatie. Profiteer van de 
specialistische kennis van je buren!

ceecee
betekent
samenwerken



ook voor 
jou is er 
ruimte

Te huur
In het ceecee center (gevestigd in 
het Brouwhuis), huren startende en 
ervaren ondernemers werkruimte. 
Een historische toplocatie waar 
Grolsch vroeger bier brouwde.
 
Te koop
Gevestigde bedrijven bouwen hun zelf 
ontworpen eigenzinnige bedrijfspanden 
langs de Moutlaan.



elke dag, 
nieuwe 
inspiratie op 
ceecee
Creatief, innovatief en zakelijk 
ondernemerschap gedijt goed in 
een inspirerende omgeving. 

Niet voor niets bevindt ceecee zich 
in de Enschedese wijk Roombeek, 
internationaal bekend om de mix van
gedurfde en traditionele architectuur. 

De aanwezigheid van diverse 
cultuur- en kunstinstellingen maakt
Roombeek de culturele hotspot 
van de stad Enschede. 



onmisbare 
gemakken om 
de hoek

ceecee groeit op de Brouwerij, 
het voormalig Grolsch-terrein. 
Vroeger rinkelden er flesjes 
bier van de band en tegenwoordig 
vind je er een stedelijke mix 
van appartementen, groot 
winkelaanbod en horeca-
gelegenheden. 

Ideaal voor de zelfstandige
ondernemer die geen nine-to-five 
job heeft.

ceecee mee!
Kijk op www.ceecee-enschede.nl




