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Persbericht
Startup Zaanstreek opnieuw van start
Na een succesvol eerste jaar is het platform Startup Zaanstreek opnieuw van start
gegaan. Startups met een innovatief product of dienst en die opzoek zijn naar funding
kunnen zich weer aanmelden voor het Startup programma.
Startup programma
Alle aanmeldingen voor het Startup programma zijn welkom op de twee Netwerk &
Selectie dagen op 28 juni & 5 juli in de Zaanstreek. Een 2-daags programma waar op 1
dag de verschillende vormen van financiering, de pitchdek en onepager worden
behandeld. Thuis kan de deelnemer vervolgens de pitch oefenen met een video. Op dag 2
wordt er gespeeddate met CEO’s, investeerders en ambtenaren van overheden.
Startup Academy
Heeft de startup de selectiedagen goed doorstaan? Dan maakt de startup kans om
geselecteerd te worden voor de Prepare Your Startup Academy, die in september 2017
zal plaatsvinden. Dit is een accelerator van drie les- en kennismakingsdagen over de
eerste ‘financial close’. Deze academy is niet alleen bedoeld om kennis over te
dragen, maar juist ook om de ondernemer achter de startup te leren kennen. Zowel de
Netwerk & Selectie dagen als de Prepare Your Startup Academy zijn belangrijk
onderdelen van het selectieproces.
Finale
Na de Prepare Your Startup Academy pitchen de startups hun idee (mits goed genoeg en
verder geselecteerd) om een plek te bemachtigen tijdens de halve finale. Tijdens de
halve finale wordt er gestreden om een plek in de grote finale-avond op 22 november
2017 in Haarlem waar men een interessante geldprijs kan winnen.
Kickoff bij Zaan2Connect
De kickoff van Startup Zaanstreek vond plaats tijdens de officiële opening van
Zaan2Connect. Dit is een ruimte waar ondernemers gratis kunnen werken, netwerken
en deelnemen aan verschillende kennissessies. Zaan2Connect is gevestigd bij Rabobank
Zaanstreek, een van de foundingpartners van Startup Zaanstreek. Naast de Rabobank
zijn ook Gemeenten Zaanstad en Purmerend, Baker Tilly Berk en A&A Capacity
aangesloten.
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Startup Zaanstreek is onderdeel van Present Your Startup welke werd geïnspireerd
door de TV programma’s van Dragons Den & Shark Tank, maar dan in een geheel
nieuwe en innovatieve jas. Het totale programma van Startup Zaanstreek zorgt ervoor
dat de startup community in Zaanstreek elkaar leert kennen en een springplank te
bieden naar kapitaal, kennis en netwerk. De startup die zich aanmeldt hoeft echter niet
per se uit de regio te komen. Redenen om aan te melden kunnen zijn: deelnemen in een
interessante regio met een mooi netwerk of gewoon deelnemen om funding op te halen.
Ondernemers maken kans op financiering doordat zij gedurende het programma
investeerders kunnen overtuigen van de potentie van hun startup.
Resultaten vorig jaar
Vorig jaar waren er vanuit de aangesloten regio’s in totaal 150 aanmeldingen die meededen
aan Present Your Startup. Uiteindelijk pitchte 7 startups tijdens de finale waarvan ook
een startup uit het Startup Zaanstreek programma kwam. Dit succes wil de organisatie
graag voortzetten, niet alleen in de Zaanstreek maar ook in de regio Waterland.
Aanmelden:
Zelf ook een gouden idee? Of interesse om een beginnend bedrijf financieel of met advies
bij te staan? Meld je vóór 21 juni aan via de website startupzaanstreek.nl .
Noot voor de pers:
Vragen? Neem dan contact op met:
Jantine Konijn – Projectmanager Startup Zaanstreek
jantine@presentyourstartup.nl - 0031621232900
Of kijk op www.startupzaanstreek.nl
Foto: Finalisten 2016 met August de Vocht van NoFoodWasted in het midden.

