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ArtAssistant schildert zich een
weg binnen de internationale
online kunsthandel
Nick Vanderheyden, freelance journalist
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Het online platform van kunsthandel ArtAssistant wil de absolute nummer 1 worden in zijn niche. Enkele
kapitaalrondes leverden de onderneming een waardering op van 2,75 miljoen euro. Hoog voor een Belgische
startup, erg bescheiden volgens Amerikaanse standaarden. Na het ontwikkelingsjaar 2017 zet oprichter Alexander
Tuteleers vol in op commercialisering. Bovendien zit de onderneming op een tweesprong: gestaag verder bouwen
(op zijn West-Vlaams) of kiezen voor 'the American way'?
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Alexander Tuteleers: "Blijven we gestaag groeien of gaan we voor 'the American way' met explosieve groei?". (foto NVDH)
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www.artassistant.com
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Alexander Tuteleers: “Het grote verschil
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