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Lange versie (419 woorden)

ROTTERDAM MARITIME CAPITAL OF EUROPE: ALTIJD EEN VOETLENGTE VOOR
Rotterdam is de thuishaven van het meest complete en competitieve maritieme netwerk ter wereld. De
place-to-be voor maritieme bedrijven en investeerders die willen groeien, vernieuwen en voorop willen
lopen in de circulaire economie, energietransitie en digitalisering. Omdat alles in deze regio aanwezig is
en dichtbij, ben je altijd een voetlengte voor op de concurrentie.
In de voorhoede
Van Hoek van Holland tot aan Drechtsteden vind je een compleet netwerk van maritieme spelers en sectoren,
met Rotterdam als kloppend hart. De maritieme hoofdstad van Europa is internationaal gericht en
competitief. Hier zakendoen betekent dat je in de voorhoede zit van de nieuwe economie. Baanbrekende
industrie gerelateerde technologieën, digitalisering, energietransitie en circulariteit zijn dé thema’s waar we
niet alleen mee aan de slag moeten maar al zijn. Aanhaken bij innovaties voor de hele maritieme industrie,
denk alleen al aan autonoom en emissieloos varen, is in Rotterdam geen optie maar een voorwaarde. Met of
vanuit Rotterdam zakendoen betekent dus ook dat je je op markten begeeft die relatief nieuw zijn. Markten
die we nu nog definiëren als niches.
Alles aanwezig en dichtbij
Maritieme hoofdstad van Europa kunnen we alleen maar zijn omdat we ons aan en met elkaar willen
verbinden: nieuwe én bestaande spelers in het maritieme veld. Schaalgrootte en diversiteit is de sleutel: de
grote keuze in aanbieders en afnemers houdt ons scherp. Wij kunnen een koploperspositie innemen omdat we
hier het complete netwerk hebben en de wetenschap dat we samen het verschil kunnen maken. Binnen 30
kilometer van het Rotterdam Central District is alles met betrekking tot scheepvaart beschikbaar: industrie,
verladers, rederijen, makers, financiers, verzekeraars, transport, grondstoffenhandelaren, scheepsbouwers
maar ook hightech start-ups, gespecialiseerde opleidingen en innovatieve onderzoekscentra. In een regio is
waar de ondernemersgeest in de genen zit, met een mentaliteit van aanpakken, experimenteren en
doorzetten. Een regio die internationaal hoog aangeschreven omdat we voortdurend innoveren en op alle
niveaus talent ontwikkelen.
Snel en competitief
Alles dichtbij maakt samenwerken makkelijk. In Rotterdam sta je in direct, een-op-een contact met je klant,
toeleverancier of zakenpartner. Afspraken gaan snel, snelheid en kwaliteit zorgen voor concurrentievoordeel.
Met scherpe prijzen die jouw business competitief maken. En zo is de cirkel rond. Extra’s zijn een centrale
ligging in de ARA-regio, dichtbij Amsterdam en Antwerpen en snelle verbindingen met Duitsland en verdere
achterland. Een strategische ligging die wordt versterkt door beschikbare en betaalbare kantoorruimte,
aantrekkelijke fiscale voorwaarden en een internationale stad waar het prettig wonen en leven is met een
groot aanbod in wonen, cultuur, architectuur en uitgaan.
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Middellange versie (243 woorden)

ROTTERDAM MARITIME CAPITAL OF EUROPE: ALTIJD EEN VOETLENGTE VOOR
Rotterdam is de thuishaven van het meest complete en competitieve maritieme netwerk ter wereld. Dé
place-to-be als je voorop wilt lopen in de nieuwe economie. Omdat alles in deze regio aanwezig is en
dichtbij, ben je altijd een voetlengte voor op de concurrentie.
In de voorhoede
Zakendoen in de maritieme hoofdstad van Europa betekent dat je in de voorhoede zit van de nieuwe
economie. Hier kun je groeien, vernieuwen en vooroplopen als het gaat om digitalisering, energietransitie en
circulariteit. Stad en regio staan internationaal hoog aangeschreven omdat we voortdurend innoveren, denk
aan autonoom en emissieloos varen, en op alle niveaus talent ontwikkelen.
Alles aanwezig en dichtbij
Van Hoek van Holland tot aan Drechtsteden vind je een compleet netwerk van maritieme spelers en sectoren,
met Rotterdam als kloppend hart. In een straal van 30 kilometer is alles met betrekking tot scheepvaart
beschikbaar: industrie, verladers, rederijen, makers, financiers, verzekeraars, transport,
grondstoffenhandelaren, scheepsbouwers maar ook hightech start-ups, gespecialiseerde opleidingen en
innovatieve onderzoekscentra.
Snel en competitief
De grote keuze in aanbieders en afnemers houdt ons scherp en alles dichtbij maakt samenwerken makkelijk.
In Rotterdam sta je een-op-een in contact met je klant, toeleverancier of zakenpartner. Afspraken gaan snel,
snelheid en kwaliteit zorgen voor concurrentievoordeel. Met scherpe prijzen die jouw business competitief
maken. Extra’s zijn een centrale ligging in de ARA-regio en snelle verbindingen met het achterland. Met een
aantrekkelijke, internationale stad waar het prettig wonen en leven is.
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Korte versie (120 woorden)

ROTTERDAM MARITIME CAPITAL OF EUROPE: ALTIJD EEN VOETLENGTE VOOR
Rotterdam is de thuishaven van het meest complete en competitieve maritieme netwerk ter wereld. In een
straal van 30 kilometer is alles aanwezig en dichtbij: industrie, verladers, rederijen, makers, financiers,
verzekeraars, transport, grondstoffenhandelaren, scheepsbouwers maar ook hightech start-ups,
gespecialiseerde opleidingen en innovatieve onderzoekscentra. Alles dichtbij maakt samenwerken makkelijk.
Want afspraken gaan snel, snelheid en kwaliteit zorgen voor concurrentievoordeel. Met scherpe prijzen die
jouw business competitief maken.
Zakendoen in de maritieme hoofdstad van Europa betekent ook dat je in de voorhoede zit van de nieuwe
economie met als thema’s digitalisering, energietransitie en circulariteit. Stad en regio staan internationaal
hoog aangeschreven omdat we durven pionieren, voortdurend innoveren en op alle niveaus talent
ontwikkelen.

