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Opening PlugInc: developer &
designer coworking space en
community
03 APRIL 2013, UTRECHT, THE NETHERLANDS

Zet in je agenda!

Opening Wat PlugInc

 sprekers (o.a.  van  en ),

sessies voor extra skills en kennis, vrije werkplekken,

netwerken & drankjes!

Met Tim Molendijk Smart.pr Nouncy

 developers, designers, ICT & New Media studenten,

ondernemers en pers. En voor iedereen die nieuwsgierig is

naar PlugInc binnen en buiten de  en

.

Voor

Universiteit Utrecht

Hogeschool Utrecht

 vr 12 april tussen 10:00 en +- 19:00 uurWanneer

Padualaan 8, 3584 CH Utrecht, Kruytgebouw 1e etage)Waar 

via  of deze .Aanmelden Meetup link

Reden genoeg om PlugInc te ontdekken!

. Hier vind je goede koffie, 30 werkplekken,

banken om in te hangen, een Wii en tafeltennis om te

ontspannen en supersnel internet.

Om te werken

. Hier leer je van elkaar, van experts en door

te doen!

Om te excelleren

 Op dezelfde etage zitten

bij bedrijfsincubator UtrechtInc startende bedrijven die staan

te springen om developers en designers.

Om aan de slag te gaan bij startups.

  biedt starters

ondersteuning (financieel, kantoor, …)

Om je eigen bedrijf te starten. UtrechtInc

Maak kennis met een like-minded

community.

Om je netwerk te vergoten. 

Ontmoet potentiële

opdrachtgevers en investeerders.

Voor business opportunities. 

 Ben je er goed in? Dan ligt de

wereld aan je voeten! De miljoeneninvestering van Yahoo in de

app ‘ ’ is maar één voorbeeld.

In programmeren zit toekomst!

Summly

Kom je de hele dag of even tussendoor?

Contact information

UtrechtInc

 🌐 Main website

 ✉ Contact

Spokespeople

Elina Sch fer

UtrechtInc | H.R.

Kruytgebouw | Padualaan

8 | 3584 CH | Utrecht |

030 253 61 69 |

elina.schafer@utrechtinc.nl
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10:00 uur – Open Office; sluit je laptop aan en ga lekker aan de

slag

13:00 uur – Sessie: A bright future for designers & coders by

Tim Molendijk – founder of Smart.pr and Nouncy

13:30 uur – Sessie: Design & Simplicity

14:30 uur – Sessie: Javascript Web Aplication development.

17:30 – Hack Battle Pitches & Drinks & Networking!!!! (Be

there!)

Hack Batlle: Win een toegangskaart voor The Next Web

conference tijdens de opening van PlugInc!

Eind april vindt opnieuw  plaats. Hier

ontdek je de laatste trends binnen de mobile en web industrie,

leer je over startup en business practices en kun je bijdragen in

discussies over de toekomst van het web.

The Next Web Conference

Wij geven een gratis toegangskaart weg t.w.v. €750,-. voor dit niet

te missen evenement! Wil jij meedingen naar een gratis bezoek

aan The Next Web Conference? Doe dan mee in onze hack-battle!

Wij zijn enorm benieuwd naar wat jullie voor vette dingen

bouwen en ontwerpen. We willen hier graag wat meer van zien!

Stuur ons daarom jouw laatste hacks en maak kans op die

toegangskaart! Een hack kan van alles zijn; een slik 

, een strak , een 

voor wordpress, een  voor het ontwikkelen van

mockups, etc, etc.

geannimeerd

css menu responsive design interessante widget

handig template

Van alle inzendingen worden de drie beste hacks geselecteerd.

Als ontwikkelaar of designer van deze hack wordt je uitgenodigd

jouw concept te pitchen. Je krijgt 3 minuten om je concept toe te

lichten. Je pitch en hack worden vervolgens beoordeeld door drie

juryleden:

 (developer / designer en cofounder van

Yunoo, nu , en ),

Martijn de Kuijper

AFAS Personal Fosbury

 (developer en cofounder van  en

),

Tim Molendijk Smart.PR

Nouncy

 (developer, community manager

UtrechtInc).

Jeroen van Duffelen

De winnaar krijgt een gratis ticket voor The Next Web

Conference!

Plaats jouw hack op een publiekelijk toegankelijke URL, stuur

deze voor vrijdag 12 april 10:00 uur naar  en

maak kans op die gratis toegangskaart voor The Next Web

Conference!

Jeroen van Duffelen

Voor studenten geldt: -50% op flex
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Elina Sch fer

UtrechtInc | H.R. Kruytgebouw | Padualaan 8 | 3584 CH | Utrecht | 030

253 61 69 | elina.schafer@utrechtinc.nl

ABOUT UTRECHTINC

Business incubator UtrechtInc accelerates the growth of early stage (IT) startups

during their first 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.

Come and meet us!

Answers & Advice

Coffee2gether
Networking & Fun

Drinks2gether
Coworking space

Open Office
Program

Pressure Cooker
Funding

Rabo Pre-seed

UtrechtInc

Over ons

Team

Contact

Startup Support

Dit bieden wij jou!

Wat betaal jij

Wie zoeken wij

Studentondernemer

Aanmelden

Coffee2gether

Rabo Pre-seed Fonds

Network

Startups

Graduates

Mentors

Partners

Vrienden van

Startup Deals

Resources

News

Blog

Events

Founding partners

p 030-253 6169 m info@utrechtinc.nl T @utrechtinc r RSS feed

http://utrechtinc.nl/
http://utrechtinc.nl/feed/
http://twitter.com/utrechtinc
mailto:info@utrechtinc.nl
tel:030-253%206169
http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/utrecht/
http://www.provincie-utrecht.nl/
http://www.utrecht.nl/
http://www.utrechtholdings.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez
http://www.utrechtvalorisationcenter.nl/
http://www.umcutrecht.nl/zorg/
http://www.hu.nl/
http://www.uu.nl/Nl/Pages/default.aspx
http://utrechtinc.nl/events/
http://utrechtinc.nl/news/blog/
http://utrechtinc.pr.co/index.html
http://utrechtinc.nl/deals/resources/
http://utrechtinc.nl/deals/
http://utrechtinc.nl/network/vrienden-van/
http://utrechtinc.nl/network/partners/
http://utrechtinc.nl/network/mentors/
http://utrechtinc.nl/network/graduates/
http://utrechtinc.nl/network/startups/
http://utrechtinc.nl/network/
http://utrechtinc.nl/aanmelden/rabo-pre-seed-fonds/
http://utrechtinc.nl/aanmelden/
http://utrechtinc.nl/startup-support/studentondernemer/
http://utrechtinc.nl/startup-support/wie-zoeken-wij/
http://utrechtinc.nl/startup-support/wat-betaal-jij/
http://utrechtinc.nl/startup-support/
http://utrechtinc.nl/startup-support/
http://utrechtinc.nl/contact/
http://utrechtinc.nl/over-ons/team/
http://utrechtinc.nl/over-ons/
http://utrechtinc.nl/over-ons/
http://utrechtinc.nl/aanmelden/rabo-pre-seed-fonds/
http://utrechtinc.nl/aanmelden/
http://utrechtinc.nl/startup-support/open-office/
http://utrechtinc.nl/aanmelden/drinks2gether/
http://utrechtinc.nl/aanmelden/
mailto:elina.schafer@utrechtinc.nl


© 1998 - 2014 UtrechtInc 

Handcrafted by Luyfel

Mobiele website

http://utrechtinc.nl/news/?_s2m=mobile
http://www.luyfel.nl/

