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Over Start Academy
→→ Start Academy is een ideeënwedstrijd voor studenten
tussen 18 en 25 jaar, alleen of in team. Surf naar
www.start-academy.be voor meer info over de
wedstrijd (reglement en inschrijvingsvoorwaarden).

“Start Academy was een nuttige,
laagdrempelige en vooral ‘efficiënte’
wedstrijd, met respect voor mijn kostbare
tijd als student-ondernemer. Ook de
grote finale zal me nog lang bijblijven.
Wat een stimulans voor jongeren om te
ondernemen!”

→→ Start Academy is véél meer dan gewoon een
wedstrijd. Kandidaten worden intensief begeleid door
ondernemers en bedrijfsprofessionals om uit te vinden
of er voldoende potentieel is voor hun businessidee
in de markt. En om dat idee vervolgens verder uit te
werken in lijn met de verwachtingen van de markt.

→→ Marie Van den Broeck | MyAddOn | UGent
Start Academy Student-Ondernemer 2017

“Om te ondernemen moet je durven
en vooral dóen. Start Academy helpt
je om snel vooruitgang te maken, en je
concept te blijven verbeteren. Kortom, de
ideale wedstrijd en voorbereiding om je
ondernemersdromen echt te lanceren!”
→→ Quinten Vandermeulen | Move
UGent en KU Leuven
Winnaar Start Academy 2017
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→→ Stuur jouw

Van dromer naar
doener
→→ De markt beslist over je succes: we
helpen je die markt te verkennen en
te betrekken bij de uitwerking van
je idee.
→→ Geen grote, lange businessplannen
schrijven, maar vooral doén, en zo
nog meer goesting krijgen.
→→ Ondernemen kan je leren, en dat
zal je doen, stap voor stap.
→→ Start Academy is een
laagdrempelige ideeënwedstrijd,
gedurende een korte periode.
→→ Een beperkte tijdsinpanning dus
voor elke student.
→→ Gratis deelname.
→→ Mooie prijzen te winnen:
2.500 euro voor de winnaar(s).
→→ Maar ook de andere finalisten
winnen cash en extra budget voor
consulting/begeleiding in de nabije
toekomst.

Hoe werkt het?

1

Post je idee vóór
15 februari 2018

2

19 februari 26 maart 2018
Kick-off sessie,
workshops

3

Week 26 maart 2018
Pitchen voor jury,
selectie en begeleiding
van finalisten

4

18 april 2018
Vlaamse Finale
Start Academy

