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Meld je startup voor 27 februari aan bij
UtrechtInc
UtrechtInc ondersteunt ondernemers en wetenschappers bij het

succesvol starten van hun bedrijf. Ook als het nog om een idee of

onderzoek gaat.

Ben jij op zoek naar financiering, huisvesting, andere ondernemers,

klanten, of advies? En benieuwd wat UtrechtInc hierin voor jou kan

betekenen? Maak kennis en meld je startup voor 27 februari aan.

In maart starten onze programma's de Pressure Cooker en Science Venture (voor

wetenschappers). Na 27 februari selecteren we per programma maximaal 6

startups voor deelname. Ben je nog niet zover en wil je eerst nog experimenteren?

Dan biedt onze Garage als co-working space een ideale omgeving.

Vooraf maken we graag kennis met ondernemers. Via skype, maar liever nog

persoonlijk. Wil je meer weten over UtrechtInc en de sfeer proeven? Kom dan op

26 januari of 16 februari naar Meet UtrechtInc.

https://utrechtinc.nl/events/meetutrechtinc/
https://utrechtinc.nl/programma/garage/
https://utrechtinc.nl/programma/scienceventure/
https://utrechtinc.nl/programma/pressurecooker/
https://www.utrechtnc.nl/
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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.

Waarom UtrechtInc?

- #6 universiteitsincubator in Europa

- Voor ondernemers EN wetenschappers

- Persoonlijk advies en begeleiding van ervaren mentoren

- Financiering via het Rabo Pre-Seed Fund(vanaf € 18.000 tot € 50.000 per

startup) Zonder uitgifte van aandelen

- Nauw verbonden aan UMC Utrecht, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht

en andere partners.

- Netwerk van investeerders, wetenschappers, partners, experts en studenten

- Netwerk van launching customers bij kennisinstellingen en corporate partners

- Toegang tot jong talent en co-founders voor teamuitbreiding

- Actieve startup community van ambitieuze, slimme ondernemers

- Focus op E-Health, E-Climate, E-Learning/Edtech

- Ondersteuning bij prototyping en het aanvragen van patenten

- Trainingen: o.a. Sales, Finance, Customer Validation, Pitching, Media & PR,

Marketing, Customer Development, Lean Startup, Business Modeling

- Diverse inspirerende events

- Energieke omgeving en goede faciliteiten

http://www.hu.nl/
http://www.uu.nl/
http://www.umcutrecht.nl/
http://rabopreseedfund.nl/
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