
 

Persbericht: Pytch, het platform dat de creatieve industrie in beeld 
brengt en verbindt. 

De verbindende factor tussen Startups, kickstarters en entrepreneurs 

Rotterdam, 3 februari 2010. Vandaag is Pytch gelanceerd. Pytch is hét platform dat de 
creatieve industrie in beeld brengt en verbindt. Pytch wil het verschil maken door talent en 
ondernemers uit de creatieve industrie te koppelen en te verbinden vanuit een 
gemeenschappelijke interesse, met behulp van social media. Pytch is voor iedereen die iets 
doet (of wil doen) met ondernemerschap in de creatieve industrie. Daarnaast is Pytch er voor 
organisaties die op zoek zijn naar creatieve personen, of personen uit de creatieve industrie. 

Pytch als platform voor de creatieve industrie 
Met ongeveer een kwart miljoen werknemers in de creatieve industrie merkt Pytch helaas dat 
er nog steeds veel mensen niet in staat zijn om hun talenten optimaal te benutten. Jong talent 
in de creatieve industrie krijgt niet altijd de kans die het verdient. Ervaren ondernemers 
binnen (en buiten) de industrie zijn wel vaak geïnteresseerd in nieuw talent en inspirerende 
ideëen. Pytch wil het verschil maken door een platform te bieden dat talent en ondernemers 
aan elkaar koppelt. Pytch verbindt mensen die elkaar vanuit een bepaalde 
gemeenschappelijke interesse willen vinden. 

Ayman van Bregt, initiatiefnemer van Pytch: “Pytch is deels ontstaan uit de frustratie die ik zie 
bij jong talent dat met een goed idee start en uiteindelijk strandt. Dit gebeurt ondanks dat er 
veel bereidheid is in de industrie bij ondernemers. Dit moet beter gekanaliseerd worden. Ik 
ben dan ook erg blij dat Pytch niet alleen online een bijdrag zal leveren maar ook in april 
tijdens de Mobile Convention Amsterdam offline jong talent kan verbinden aan ervaren 
mensen uit de industrie.”  

Pytch gelooft dat het verbinden van mensen uit diverse disciplines leidt tot nieuwe inzichten, 
tot inspiratie én tot innovatie. Pytch wil mensen verbinden die bereid zijn om voor een ander 
iets te betekenen zónder daar direct iets voor terug te vragen.  

Pytch biedt op haar platform video-interviews, handige tips en links voor start-ups, een 
creatieve agenda en het laatste nieuws.  

Partners 
Vanaf de start heeft Pytch een aantal partners aan zich gebonden. Marketingfacts en Idealize 
hebben zich als content-partner aangesloten en zullen wekelijks content van Pytch op de 
eigen platforms delen met de eigen achterban. De Rotterdam Media Commission heeft zich 
verbonden als Rotterdamse partner in het bereiken van de Rotterdamse creatieve industrie. 
Pytch is ontwikkeld door jonge talenten uit de creatieve industrie die met veel energie een 
prachtig resultaat hebben afgeleverd. 

Initiatiefnemer 
Ayman van Bregt is ondernemer in de creatieve industrie en strateeg voor internet en nieuwe 
media. In 2006 ging Ayman als zelfstandig ondernemer aan de slag met Ayman || digital 
marketing | business concepts. Hij helpt klanten met conceptontwikkeling en adviseert op het 
snijvlak van marketing & communicatie en internet & nieuwe media. Hij schreef in 2008 Lex-i 
(het eerste lexicon voor internet en web 2.0) waarvan hij er 10.000 verkocht. 
 

Meer informatie: www.pytch.nl  

 



Noot voor de redactie/niet voor publicatie: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ayman van Bregt, 06-41383525 of 
ayman@pytch.nl. 

 

 


