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Kom ook naar de finale van de
kick off Pressure Cooker #3
27 FEBRUARY 2013, UTRECHT, THE NETHERLANDS

Op 4 en 5 maart start bij UtrechtInc de derde editie van de

. Daarbij gaan acht startups in de komende 100

dagen werken aan hun product, team en marktverovering.

Kunnen zij tijdens de finale van de kick off ook jou overtuigen van

hun ondernemerskwaliteiten?

Pressure Cooker

Pressure Cooker Programma

Ondernemers lopen tegen veel uitdagingen aan bij de start van

hun bedrijf; wie zijn mijn klanten, welk probleem los ik op en hoe

ziet mijn product er vervolgens uit? “De Pressure Cooker helpt

bedrijven te versnellen in deze beginfase“, licht  van

 toe. “De zeven ondernemers komen 2-wekelijks bij

elkaar voor intervisie, feedback en coaching. “Daarnaast werken

ze bij Utrechtinc in een omgeving met veel andere startups.

Kennis en ervaring uitwisselen gebeurt hier dan ook iedere dag.”

Na 3 maanden volgt een oordeel voor verdere toelating tot de

incubator.

Tijs Markusse

UtrechtInc

Tweedaagse kick off

UtrechtInc trapt de Pressure Cooker weer af met een 

. Via workshops, presentaties en ‘get out of the building’

opdrachten maken de deelnemers in twee dagen een begin met

het vormen en aanscherpen van hun business model. Markusse:

“Daarbij richten we ons op Customer Development en bereiden

we de bedrijven voor op de komende 100 dagen. Tijd voor

interactie en praktijkvoorbeelden van gevestigde ondernemers is

er natuurlijk ook volop.”

tweedaagse

kick off

Ook de pitch van de nieuwe deelnemers meemaken?

Na twee leerzame en vooral ook leuke dagen presenteren de

bedrijven zich aan de buitenwereld. Voor die presentatie krijgen

de bedrijven elk 2 minuten. Wil je hier bij zijn? Je bent van harte

uitgenodigd! We zijn benieuwd naar jouw vragen en bruikbare

tips. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar Tijs
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. Datum: di 5 maart | Tijd: van 15.00 tot 16.00 uur |

Locatie: 

Markusse

Uithof

De 8 deelnemende startups in de Pressure Cooker #3

 |  en  | Software

Construction | Sluit materiaalketens in de bouwsector voor

hoogwaardig hergebruik.

Repurpose Bas Slager Thomas van der Veen

 |  en Pieter Klinkenberg |

Software Health | Connects, as a Global Life Science

Community for reagents, institutions to purchace catalogue

products, custom services and sharing knowledge.

Antibodychain Bert Klinkenberg

Clubwatcher |  en  |

Software Sports | App met relevante journalistieke content

rondom een bepaald thema (voetbal).

Patrick van der Willik Mark van der Pol

 | Roy van den Broek | Software AV Rental |

Ontwikkelt online verhuursoftware met materiaal-, personeel-

en transportplanning.

Rentman

No claim, No pay | Jip de Ridder, Jasper Roques en Robert Vonk

| Software Insurance | Platform voor het collectief afsluiten

van een schadeverzekering.

 |  | Software Survey | Nieuwe

tool voor online onderzoek

Surveyblender Raymond Elferink

Ref2connect | Jorik Hofland en Frank Jansen | Software |

Creëert een koppeling tussen online en offline voor meer

traffic naar bedrijven.

Easy Answer | Frank van Rooden | Software Health |

Vragenlijstapp voor patiënten van fysiotherapeuten.

Onderneemster  van  nam deel aan de

tweede Pressure Cooker. Met succes! De Adviescommissie gaf

een positief oordeel tijdens het  event en op 31

januari sleepte zij zowel de publieksprijs als de UtrechtInc Award

van de jury mee naar huis!

Mirte Gosker iWhisper

Licence2Growth

Foto Iicence2Growth | Video UtrechtInc Award
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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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