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Matchmaking: startups met co-founders en
talent
Op 15 april koppelen we startups aan mogelijke co-founders en talenten... en andersom! Zoek jij
een co-founder voor jouw startup? Of wil jij zelf instappen bij een startup? Kom dan op vrijdag
15 april langs in het Beatrixgebouw en ontmoet jouw match!

Een sterk, complementair team creëert meer kans voor succes dan een eenpitter. Als startup heb je
zo meer expertise en kennis in huis en kun je sneller opschalen. Om die teams samen
te stellen, organiseren incubator UtrechtInc en Computable gedurende het Appril Festival de Meet
Your Co-founder speeddates.

Dit gratis netwerkevent is een must voor jou wanneer...

... Jij als startup op zoek bent naar een co-founder: Je werkt aan jouw startup, alleen het team is
nog niet compleet. Op 15 april ontmoet je ondernemers, investeerders, business developers en (IT)
specialisten die zich oriënteren op nieuwe startup ideeën om bij aan te sluiten. Tijdens dit event
kom je meer te weten over hun expertise en commitment. Meld je aan! Wie weet vind je de juiste
partner die samen met jou gaat ondernemen.

... Jij op zoekt bent naar nieuwe startup ideeën om bij aan te sluiten: Op 15 april ga je in gesprek
met startups die op zoek zijn naar mede-ondernemers. Ze zoeken vaak mensen met een
technische (IT) of juist commerciële/business development achtergrond. Iemand die hands on is en
de operationele of nanciële kant van de startup daadkrachtig oppakt. Meld je aan! Wie weet ben jij
straks co-founder van een startup die de wereld gaat veranderen!
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OVER UTRECHTINC

Business incubator UtrechtInc accelerates the growth of early stage (IT) startups
during their rst years of existence. We have created an ecosystem for startups to
build innovative products, develop teams, attract funding and grow a successful
business. Since 2009 we have supported and guided over 100 startups in Utrecht.

Programma vrijdag 15 april 

17:00 How to build a winning team

17:15 Speeddates

18:30 Drinks

19:30 End

Adres: Jaarbeursplein 6 | Utrecht | Beatrixgebouw | 6e etage
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