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Matchmaking van startups aan co-
founders en professionals
MYC- Team up for impact

We komen ze regelmatig tegen. Een startup zonder compleet team. Of

een wetenschapper die een ondernemer zoekt om zijn of haar

onderzoek naar de markt te brengen. UtrechtInc organiseert op 24

november een match making en nodigt professionals uit om te

speeddaten. Om zo als complementair team de innovatie naar

Met het halfjaarlijkse evenement 'MYC: team up with startups' verbinden we

(toekomstige) startups uit de regio Utrecht aan complementaire co-founders en

teamleden op een matchmaking markt.

Wie zijn de startups?

- Startups

- Ondernemers met bedrijfsidee

- Wetenschappers met bedrijfstoepassing

https://www.utrechtinc.nl/


- Onderzoeksprojecten

- Business proposities in Clean TechGeselecteerd door UtrechtInc, Climate-KIC,

UU, UMCU en HU

Wie zoeken zij?

- Potentiële co-founders (die de kar willen trekken)

- Professionals die bij een startup willen instappen

- Zowel jong als ervaren talent

- Gespecialiseerd in bijvoorbeeld Business Development, Sales, Finance,

Operations, IT en Marketing

“no matter how brilliant your mind or strategy, if you’re playing a
solo game, you’ll always lose out to a team.” 

Programma

Vrijdag 24 november

16:00 Inloop



16:30 Welkom

16:45 Matchmaking part 1: Speeddaten

17:45 Matchmaking part 2: Banenmarkt & Netwerkborrel

19:00 Einde

Locatie

UtrechtInc & Climate-KICHR. Kruytgebouw, 1e etagePadualaan 8 3584 CH

Utrecht

Aanmelden

- Als (toekomstige) startup

- Als potentiele co-founder en professional

http://news.utrechtinc.nl/images/261824
http://news.utrechtinc.nl/images/261823
https://www.eventbrite.nl/e/myc-team-up-with-startups-registration-38721630439
https://utrechtinc.typeform.com/to/UoVbTt


http://news.utrechtinc.nl/images/261822
http://news.utrechtinc.nl/images/261809


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.
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