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Aanmeldingen geopend

Op zoek naar financiering, experts en kantoorruimte voor jouw

startup?

Bij UtrechtInc kom je verder.

Voorbeeld

Faqta meldde zich in 2016 aan bij UtrechtInc en neemt deel aan ons startup

programma. Dit betekent toegang tot kennis, kantoorruimte, financiering,

investeerders, mentors, jong talent en peers. We zijn een sparringspartner en

matchmaker en bieden startup een programma voor bedrijfsgroei. Inmiddels is

het (founders)team van Faqta uitgebreid, tellen zij betalende klanten en zijn er

samenwerkingen met partners als Kinderen voor Kinderen.

Are you next?

Ben jij ook ondernemer en start jij een schaalbaar en innovatief bedrijf? Heb je de

eerste stappen al gezet? Of ben je een wetenschapper en wil je eigenlijk eerst

proeven aan ondernemerschap? UtrechtInc kan jou ondersteunen naar succes.
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Hoe?

Je meld je aan voor ons startup programma en wordt in maart 2018

geselecteerd voor deelname.

Je wilt eerst langskomen en met ons kennismaken en meld je aan voor Meet

UtrechtInc.

Tot binnenkort :-)

Over UtrechtInc

UtrechtInc is de startup incubator in Utrecht en verbonden aan

Universiteit Utrecht, UMC Utrecht en Hogeschool Utrecht. Ondernemers en

onderzoekers vinden hier ondersteuning bij het succesvol opzetten van hun (IT)

bedrijf. Zo krijgen zij toegang tot financiering, kantoorfaciliteiten en een netwerk

aan mentoren. In het startup programma werken zij versneld naar een schaalbaar

business model, betalende klanten en werkend product. UtrechtInc heeft

inmiddels meer dan 160 startups ondersteund.
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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.
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