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ADVERTENTIE

Als IKT’ers willen we graag zien en gezien worden. Dat gaat makkelijk 

via ikt.nl, waar u de profielen van leden aantreft. Toch gaat er niets 

boven het echte kennismaken. Bijvoorbeeld bij de colleges, cafés, 

lezingen en bijeenkomsten van IKT. Ook in Twentevisie stellen nieuwe 

IKT-deelnemers zich voor. 

De tent 
of de vent?
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Wat doet TenCate Outdoor Fabrics? 

We zijn specialist in de productie van hoog-

waardig textiel voor de kampeer- en zonwe-

ringsmarkt. Wereldwijd zelfs marktleider met 

de voortenten en, in de katoenfamilie, tenten 

en vouwwagens. Daarnaast lopen we voor-

op met ontwikkelen van nieuwe trends als 

glamping – dus verhuur van luxe grote safa-

ritenten – en tenten voor de festivalmarkt.

Aan wie levert u?

De Europese producenten van tenten, voor-

tenten en zonneweringssystemen. 

Ons merk is daarbij zo sterk, dat consumen-

ten soms denken dat ze een TenCate-tent 

hebben. We merken dat het voor onze 

klanten belangrijk is te kunnen laten zien dat 

hun tenten gemaakt zijn van ons doek. Dit 

heeft een positieve bijdrage aan de waarde-

beleving van hun producten.

Wat is de kracht van het  Bedrijf?

De combinatie van ons specialisme in dit 

segment, onze ontwikkelingskracht én de 

hoogwaardige kwaliteit - het beste doek 

voor de Europese wijze van kamperen. Daar-

bij kunnen we kleine series maken met elke 

denkbare digitale print. Ook zien we de wens 

voor individualisering in de kampeermarkt 

toenemen; hier liggen nog enorme kansen.

 

Wat is úw kracht in het bedrijf?

Het creatief bij elkaar brengen van (toe-

komstige) marktwensen en de technische 

realisatie daarvan. Hiervoor hebben we naast 

onze eigen kennis ook verbinding nodig 

met nieuwe partners. Deze brug wil ik graag 

slaan.

Wat verwacht u van ikt?

We willen producten, ideeën en markten 

ontwikkelen. Hiervoor is meer nodig dan 

we zelf in huis hebben. Daarom zoeken we 

netwerkstructuren en ontwikkelpartners, 

liefst regionaal. Met Enschede als kloppend 

hart van de textielindustrie, Saxion en de UT 

is hier veel te halen. 
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‘Bent u een partij 
om onze ambitie 
te helpen 
waarmaken?'


