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Funding, launching customer en talent? 
Deadline aanmelden UtrechtInc startup programma: 22 feb 

UtrechtInc start in maart met de negende editie van het Pressure Cooker startup programma. Wil jij
ook ondersteuning van de #11 beste universiteitsincubator in de wereld? Meld je dan voor 22
februari aan, versnel in 4 maanden de groei van je bedrijf en krijg toegang tot:

- Financiering van max. € 65k zonder uitgifte van aandelen
- De community van UtrechtInc: 30 startups in huis, 54 graduates
- Launching customers
- Mentoring en trainingen
- Investeerders, industrie-experts, pers, nieuw talent (van o.a. UU, HU)

We ondersteunen ambitieuze ondernemers, alumni en wetenschappers die zich richten op
schaalbare innovaties (vaak met een IT component) binnen de domeinen health(care), climate en
education.
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Bekijk de video's en ontdek waarom IamProgrez en De Energiebespaarders bij UtrechtInc zitten.

Benieuwd? Kom kennismaken!

Wil je het UtrechtInc team ontmoeten en meer informatie? De sfeer proeven en ervaringen van
onze ondernemers horen? Meld je dan (met je team) aan voor één van deze Info Meetups. Je kunt
meteen je pitch geven en waardevolle feedback ontvangen. 

- Aanmelden Info Meetup - Drinks: Do 4 feb | 16:00 - 19:00 uur
- Aanmelden Info Meetup - Breakfast: Do 11 feb | 9:00 - 10:00 uur

Aanmelden startup programma

Om deel te nemen aan het startup programma meld je je aan door het formulier in te vullen en
voor 22 februari ons je Onepager te mailen.

Voorbeelden van UtrechtInc bedrijven

Enkele bedrijven die je voorgingen bij UtrechtInc: SnappCar, Distimo, AFAS Personal, Cristal
Therapeutics, One Shoe en PressPage. 
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Partners

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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