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Floris Croon mentor bij
UtrechtInc
18 MARCH 2013, UTRECHT, THE NETHERLANDS

Sinds maart dit jaar verwelkomen we   als nieuwe

 bij UtrechtInc. Voor onze startups betekenen deze

mentors toegang tot waardevolle kennis en ervaring. Floris

Croon: “Sparren met ondernemers geeft mij energie!”

Floris Croon

mentor

Floris Croon is owner van New Business Inspiration Partners. Als

voorzitter van New Venture werkt hij dagelijks met startups. “Ik

heb affiniteit met ondernemers vanwege hun lef. Het zijn

mensen die kansen pakken en zich richten op de markt. Dat

moedig ik alleen maar aan”.

Als we Floris vragen om zijn grootste les wat betreft

ondernemen, antwoordt hij: “Wees gericht op de markt, want je

klanten hebben altijd gelijk!” Hij vult aan dat je een succesvol

bedrijf bouwt door continu om je heen te kijken en in gesprek te

gaan. “Je redt het niet als je alleen vanuit jouw eigen aannames

werkt”. Als succesvolle ondernemer die het goed aanpakt, noemt

hij . “Hij heeft in een zeer concurrerende markt

zonder reclame te maken een pregnante positie weten te

krijgen.”

Aad Ouborg

De startende ondernemers bij UtrechtInc wil hij aanmoedigen

om vol te houden. “Ondernemen is alles behalve makkelijk. Maar

laat je niet afleiden door (de vele) tegenslagen. Zoek onderlinge

steun binnen de community. Leer van mede-ondernemers bij

UtrechtInc door ervaring uit te wisselen en contacten te leggen.

En laat je inspireren…”

Floris Croon bij UtrechtInc

Floris Croon is op de volgende momenten tussen 11:00-13:00 uur

aanwezig bij UtrechtInc: 19 mrt, 17 apr, 2 mei, 23 mei, 6 jun, 20

jun en 11 juli.



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

Latest Tweets

Tweets

Home UtrechtInc Startup Support Network Deals & Resources News Contact s

http://utrechtinc.nl/search/
http://utrechtinc.nl/contact/
http://utrechtinc.pr.co/index.html
http://utrechtinc.nl/deals/
http://utrechtinc.nl/network/
http://utrechtinc.nl/startup-support/
http://utrechtinc.nl/over-ons/
http://utrechtinc.nl/
http://utrechtinc.nl/
https://twitter.com/jrnbs
mailto:elina.schafer@utrechtinc.nl
http://www.utrechtinc.nl/contact/
http://www.utrechtinc.nl/
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Futrechtinc.pr.co%2F77036-floris-croon-mentor-bij-utrechtinc&text=Floris+Croon+mentor+bij+UtrechtInc&via=utrechtInc&related=prdotco
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&p[url]=http%3A%2F%2Futrechtinc.pr.co%2F77036-floris-croon-mentor-bij-utrechtinc&p[title]=Floris+Croon+mentor+bij+UtrechtInc&p[summary]=
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Futrechtinc.pr.co%2F77036-floris-croon-mentor-bij-utrechtinc&title=Floris+Croon+mentor+bij+UtrechtInc&summary=&source=UtrechtInc
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aad_Ouborg
http://utrechtinc.nl/network/mentors/
http://www.linkedin.com/pub/floris-a-croon/4/b17/755
http://utrechtinc.nl/news/media/
http://utrechtinc.nl/news/blog/
http://utrechtinc.pr.co/index.html
http://utrechtinc.nl/jobs
http://utrechtinc.nl/events/
http://utrechtinc.nl/startup-support/programs/pressure-cooker/
http://utrechtinc.nl/network/startups/
http://utrechtinc.nl/aanmelden/
http://utrechtinc.nl/en/news/


SPOKESPEOPLE

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.
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