MAAK EEN GOEDE START IN DE REGIO ZWOLLE

PEC ZWOLLE START-UP ACADEMY
Het sterkste start-up netwerk van de regio met een inspirerend programma voor start-ups én starters. Dat is de ambitie van de Start-up
Academy van PEC Zwolle en partners. Vanaf het seizoen 2018/2019 is
de Start-up Academy dé plek voor start-ups en innovatieve starters die
hun ondernemerschap een boost willen geven.
Als lid van de Start-up Academy krijg je masterclasses van topondernemers, heb je toegang tot het zakelijk netwerk van PEC Zwolle (600+
ondernemers) en een unieke Business Seat in het startersvak bij PEC
Zwolle.

waarom lid worden?

DE VOORDELEN
Lidmaatschap van hét start-up netwerk in Regio Zwolle;
Masterclass programma met thematische masterclasses van
topondernemers;

(Regio zwolle)
schakel tussen noord oost en west
600+ BEDRIJVEN IN HET ZAKELIJK NETWERK
700.000 INWONERS
33.000 BEDRIJVEN

Kennismaking en toegang tot belangrijkste regionale partners en
netwerken (Kennispoort Regio Zwolle, Provincie Overijssel, Regio Zwolle
United, ELLLA etc.);
Unieke kijk in de keuken bij inspirerende bedrijven die groeipad van startup tot gevestigde onderneming hebben doorlopen;
Kennisdeling met ondernemers / mentoren in Regio Zwolle die deel van
inhoudelijk programma verzorgen;
Lidmaatschap PEC Zwolle Businessclub met 600+ ondernemers
Mogelijkheid tot uitbouw netwerk tijdens thuiswedstrijden
PEC Zwolle: business seats startersvak en toegang tot businessclub.

€ 895,- exclusief BTW

SPELREGELS
• Start-up Academy ondernemers met een KVK-inschrijving tot
maximaal vijf jaar.
• Per Start-up Academy ondernemer maximaal twee deelnemers.
• Innovatief/vernieuwend karakter.
• Maximale duur lidmaatschap Start-up Academy: twee jaar.
• Bereidheid tot deelname bijeenkomsten rondom wedstrijden en buiten
wedstrijden om: Minimale deelname is 80% van georganiseerde events.
• Deelnemers hebben 1x recht op het volgen van alle masterclasses.
• Actieve bijdrage leveren aan het opbouwen en onderhouden van het
start-up netwerk.

Bent u geïnteresseerd of wilt u een geheel vrijblijvende afspraak?
Neemt u dan contact op met de commerciële afdeling door een mail
te sturen naar commercie@peczwolle.nl of te bellen naar 038 453 49 48.
Wij staan u graag te woord.

PEC ZWOLLE

START-UP ACADEMY
“dé plek voor start-ups en innovatieve
starters die hun ondernemerschap een boost
willen geven.”

