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Countdown! Nog 10 dagen om
je aan te melden voor de
Utrechtinc Award
10 JANUARY 2013, UTRECHT, THE NETHERLANDS

Allereerst; de beste wensen voor 2013! Dat het maar een

bruisend en ondernemend jaar mag worden! Wij knallen het

nieuwe jaar in met de Utrechtinc Award. Ondernemers, jullie

hebben nog 10 dagen om je aan te melden en daarmee kans te

maken op de hoofdprijs van € 2500 (mogelijk gemaakt door de

Rabobank).

Op 31 januari wordt bepaald wie zich mag kronen tot de winnaar

van de Utrechtinc Award 2013. Wil je de pitches van de 5

finalisten van dichtbij meemaken schrijf je dan snel .in

Het programma ziet er als volgt uit:

Datum: 31 januari

Locatie: Uithof, Utrecht, locatie Boothzaal

15.30 Ontvangst

16:00 Opening door 

16:05 Pitch finalist 1, 2 en 3

16:45 Keynote door

17:15 Pitch finalist 4 en 5

18:00 Uitreiking publieks- en juryprijs

18:15 Netwerkborrel

Herbert Pesch

 Iwan Gobel

De dag bestaat niet alleen uit pitches. Iwan Gobel, in 2005

verkozen tot 100% beste ondernemer van Nederland, deelt zijn

ervaringen tijdens een gave keynote presentatie en natuurlijk is

er veel ruimte om te netwerken!

Overdag krijgen de 5 finalisten een pitch training en kunnen zij

sparren met diverse experts op het gebied van het verdien

model, klanten en investeringen.

Kortom, ondernemers, meld je  :).aan

Ondernemers en iedereen die ondernemend Utrecht een warm

hart toedraagt, tot 31 januari!
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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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