DE GROEIVERSNELLER
VOOR STARTUPS ÉN
GEVESTIGDE BEDRIJVEN
Samen bouwen aan de slimme maakindustrie in de Achterhoek

Met SmartHub Incubator Industry (SHII) geven we een boost aan jonge,
innovatieve starters in de Achterhoek. Zodat zij versneld uitgroeien tot
een succesvolle onderneming in de slimme maakindustrie.
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Zo leggen we meteen ook de basis voor het behoud van talent
in de Achterhoek en tegelijk geven we een krachtige impuls aan
een aantrekkelijke en economisch sterke regio.

BUSINESS CASE
ONTWIKKELING

ZO PROFITEERT
JOUW STARTUP
Je hebt een fantastisch idee dat aansluit
bij de bestaande slimme maakindustrie in
de Achterhoek. Bijvoorbeeld een innovatieve
technologie om een productieproces te
verbeteren, efficiënter met grondstoffen
om te gaan of een oplossing op IoT-gebied.
Dan ben je bij SHII aan het juiste adres.

Waar sta je nu?
Je wilt verder met je idee. Je weet in
grote lijnen wat je wilt, wat jouw idee
kan bijdragen aan onze slimme maakindustrie en wat je nodig hebt voor de
daadwerkelijke ontwikkeling ervan.
Dan is het dus pitch-time! Oftewel
hoog tijd om jouw idee te presenteren aan een panel van ervaren ondernemers uit de SHII- gelederen. Ook
als je pitch nog niet perfect is, helpen
we je graag verder met feedback om
volgende stappen te zetten.

We hebben
echt wat te bieden
Als jouw pitch slaagt – en waarom
zou dat niet zo zijn – kom je hier
terecht in een innovatief ecosysteem
met succesvolle ondernemers.
Wij steunen je bij het opstarten
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En tijdens inspirerende workshops en talks.

SHII-vouchers aan. Alles bij elkaar

• Ervaren ondernemers kijken over je schouder mee,
begeleiden je en introduceren je in hun netwerk:
jouw toegangspoort naar potentiële klanten!
• Korte lijnen voor aanvullende financiering / investeringen.

een flinke boost die je startup sneller
zal helpen groeien.

OOK ALS JE HET AL GEMAAKT
HEBT IN DE MAAKINDUSTRIE
IS SHII INTERESSANT
Ook als gevestigd ondernemer in de maakindustrie is het
slim om je aan te sluiten bij SmartHub Incubator Industry.
Want hoe goed je het ook doet, innovatie is en blijft de
onmisbare motor voor je bedrijf. En dat is nou precies
wat SHII als matchmaker te bieden heeft.
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Aansluiting bij SHII betekent:
• Nieuw talent leren kennen en betrokken raken
bij starters met impact voor de toekomst.
• Sneller en beter innoveren, door direct de innovatiekracht
te benutten van buiten je eigen bedrijfsmuren. Een frisse blik
dus waardoor je betrokken blijft bij de nieuwste ontwikkelingen
in je vak en je je eigen medewerkers blijft uitdagen.
• Je deelt jouw kennis en plukt de vruchten van de
kruisbestuiving binnen de SHII-community.
• Als participerend bedrijf zit je op de eerste rij bij het
beoordelen van startups en je kunt met nieuwe technologie
die zo beschikbaar komt, je eigen processen verbeteren.
• Je kunt hier ook een eigen startup lanceren. Of een idee
inbrengen waar je zelf niet aan toekomt, zodat wij daar de juiste
collega-ondernemer bij zoeken om het tot leven te brengen.
• Meedoen met SHII levert jouw bedrijf ook volop exposure
binnen en buiten de community. Als organisatie timmeren
we aan de weg op beurzen en events.

ZO WERKEN DE VOUCHERS
Concrete steun van bedrijven voor startups
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Ondernemer A schrijft SHII VOUCHER
van € 5000,- voor diensten
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inkomsten opnieuw inzetten
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Met dit
VOUCHERMODEL
is de cirkel rond en
versterk je elkaar!

Startup betaalt factuur
van € 650,- aan Ondernemer A

SHII geeft ONTWIKKELINGSVOUCHER
aan Startup van € 500,-
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Startup neemt dienst af bij
Ondernemer A van € 650,-

SHII keert € 500,uit aan Startup

De complete spelregels voor de vouchers vind je op www.shii.nl

Je bedrijf steunt kansrijke startups
Als bedrijf kun je SHII-vouchers beschikbaar stellen voor startups.
Het bedrag en doel leg je in elk voucher zelf vast en meld je aan bij
de SHII incubator manager. In goed overleg deelt SHII de voucher uit
aan een passende startup. Zo vormen jouw vouchers een soort eerste
‘kapitaalinjectie’ in veelbelovende startups.

Opstarten met een steuntje in de rug
Als startup kun je met de voucher voor het aangegeven bedrag
bepaalde diensten of middelen inkopen bij het betreffende bedrijf.
Bijvoorbeeld coachingtijd, machinegebruik of materiaal. Koop je meer
in dan het voucherbedrag, dan betaal je daar de overeengekomen
prijs voor.

PAK JE KANS
Meld je meteen
aan bij SmartHub
Incubator Industry

Startup? Of maakindustrie?

Met trots kunnen we melden dat de

SHII heet je van harte welkom, zodat we samen

onderstaande organisaties, overheden en

kunnen bouwen aan de slimme maakindustrie

opleidingen zich al gecommitteerd hebben

in de Achterhoek.

aan het unieke SHII model.

Gerben Peet | Incubator Manager
zit klaar voor jouw aanmelding en
beantwoordt al je vragen:
T: 085- 104 72 62
E: info@shii.nl
Adres:
Frank Daamenstraat 4, 7071 AW Ulft
Website:
www.shii.nl
company/smarthub-incubator-industry/

Staat uw logo hier nog niet bij? Neem contact met ons op.

