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Stem op jouw finalist van de
UtrechtInc Award 2013
25 JANUARY 2013, UTRECHT, THE NETHERLANDS

Tot en met maandag 21 januari konden ondernemers zich

aanmelden voor de UtrechtInc Award. Deze business competitie

is voor startups uit de regio Utrecht. Uit meer dan 40

aanmeldingen heeft de jury vijf finalisten gekozen. UtrechtInc

directeur : “De jury heeft beoordeeld op team,

markt, haalbaarheid en innovatie”.

Roel Raatgever

Op donderdag 31 januari gaan de vijf finalisten de strijd vurig

met elkaar aan. Dan beslist de jury wie naar huis gaat met €

2.500. Maar ook jij als publiek hebt een stem! Je kunt jouw

voorkeur voor startup uitbrengen door die video te “ “. Dit

kan tot 31 januari 2013, 17:30 uur.

liken

Viriciti

Stimuleert elektrische mobiliteit door elektrisch commercieel

busvervoer te realiseren. ViriCity doet dit met een “direct electric

in-wheel drive system” en een passende laadstructuur en

laadmethode.

Smartcoupons

A mobile couponing platform (internet+apps) with great deals for

consumers and more traffic for retailers through digital

marketing (app).

iWhisper

Ontwikkelt audiotour applicaties voor de kunst en toerisme

sector. Voor concentionele, informatieve, objectspecifieke en

artistieke belevenissen heeft iWhisper een techniek ontwikkeld

waarbij audio automatisch op de juiste locatie afspeelt.

Incrowd

Verzamelt online foto’s en video’s van een bepaald event op n

plek. Ideaal voor bijv. bruiloften, waarbij alle foto’s van alle

aanwezigen op een plek bijeen komen te staan.
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Mycompliancecheck

Met n druk op de knop inzage in welke professional welke

gegevens van jou uitwisselt. Aan jou om vervolgens moeiteloos

bepaalde professionals of gegevens uit te sluiten of juist toe te

voegen.

Programma Finale

Datum 31 januari

Locatie: , Heidelberglaan 3 | op de Uithof in UtrechtBoothzaal

15.30 Ontvangst

16:00 Opening door Herbert Pesch

16:05 Pitch finalist 1, 2 en 3

16:45 Keynote door Iwan Gobel

17:15 Pitch finalist 4 en 5

18:00 Uitreiking publieks- en juryprijs

18:15 Netwerkborrel

Aanmelden als publiek? Klik .hier

*) UtrechtInc heeft alle aanmeldingen voorzien van feedback op

hun business plan. Wij doen verder geen inhoudelijke uitspraken

over waarom aanmeldingen niet zijn geselecteerd als finalist.
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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.
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