FLINC Financieringscafé ’s
Hoe vind ik financiering voor innovaties en groei van mijn bedrijf?
U ziet een gat in de markt, u heeft een prachtig innovatief plan of u wilt een nieuw project starten. Het
ontbreekt u echter aan voldoende financiële middelen. Hoe komt u dan toch aan geld? Voor het
antwoord op deze vragen organiseert FLINC voor innovatieve (startende) ondernemers een serie
bijeenkomsten over ‘financiering van innovatie & groei’. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd
door FLINC in samenwerking met de gemeenten Assen, Emmen en Hoogeveen, Credion en MatchInvest.
Tijdens deze workshop krijgen deelnemers een eerlijk en onafhankelijk beeld over de vele
financieringsmogelijkheden die er zijn: van traditionele financiering bij de bank tot het aantrekken van
risicokapitaal, crowdfunding, subsidieregelingen, etc. Daarnaast wordt gesproken welke financiering
bij welk project past. U krijgt een concreet stappenplan met acties die de kans op succes vergroten.
Welke mogelijkheden zijn er voor úw plannen? Tot slot vertelt een ondernemer over zijn ervaringen bij
het vinden van financiering voor zijn bedrijf.
Wat kunt u verwachten?
• Inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van innovatie- en groeifinanciering;
• Inzicht in wat past bij uw bedrijf en uw project;
• Inzicht hoe financiers en/of investeerders ondernemingsplannen beoordelen;
• Concrete handreikingen voor acties die de kans op succesvolle financiering vergroten.
Waarom mag u dit niet missen?
• U krijgt een eerlijk en onafhankelijk beeld van het complete financieringsspectrum.
• U hoort over reële opties om de kans op succesvolle financiering te vergroten.
• U kunt leren van de ervaringen van andere ondernemers die op zoek zijn naar financiering
Deze bijeenkomsten zijn gericht op innovatieve ondernemers in de start en groeifase van hun bedrijf.
Wilt u één van deze bijeenkomst bijwonen? Surf dan snel naar www.flinc.nl/aanmelden en kies de
datum en plaats van uw voorkeur. Deelname is kosteloos.
Datum
18 juni 2014
25 juni 2014
30 juni 2014

Plaats
Emmen
Assen
Hoogeveen

Tijd
15.00 - 17.00 uur
15.00 - 17.00 uur
19.30 – 22.00 uur

Locatie
Ondernemingsplein Drenthe
De Drentse Zaak - Assen
gemeentehuis Hoogeveen

