Menő startupod van, vagy még csak most építed fel a vállalkozásodat? Üzletviteli és egyéb vezetési tanácsokra lenne szükséged? Szívesen megismernéd a hasonló kihívások előtt álló piaci szereplőket?
Amennyiben a fentiekre igen a válaszod, akkor jelentkezz a cégfejlesztési, üzletfejlesztési és kapcsolatépítési lehetőségeket térítésmentesen kínáló Start it @K&H februárban induló inkubátorprogramjába,
amely mindezt egy nemzetközi hálózat tagjaként biztosítja neked Budapest szívében.
A Start it @K&H a K&H Csoport által társadalmi felelősségvállalás keretében működtetett startup vállalkozásokat támogató –„no equity, no share”– inkubátor és közösségi tér, amely a belga Start it @KBC
mintájára jött létre Magyarországon. Programunkról bővebben információt lejjebb, valamint
http://startitkh.hu oldalunkon találsz.
Budapest legújabb inkubátoraként október óta a hazai startup ökoszisztéma fejlődéséhez járul hozzá,
ingyenes szakmai előadásokkal, inspiráló meetupokkal segítve a startupok és kezdő vállalkozások iránt
érdeklődőket.
A Start it @K&H a most meghirdetésre kerülő inkubátorprogramba nagy fejlődési potenciállal rendelkező, jellemzően korai fázisban lévő startupok jelentkezését várja, jelentősebb ágazati korlátozások nélkül.
Amit elvárunk:
Nemzetközi potenciállal rendelkező, üzletileg megvalósítható, piacképes projektek
Minimum 2-3 fős, a megvalósítás mellett elkötelezett csapat
Legalább egy csapattag részéről tárgyalás (és prezentáció) szintű angol nyelvtudás
Egy 3 perces pitch keretében történő bemutatkozás
ha egy projekt bekerül a programba: részvétel az eligazító eseményen, képzéseken,
mentorprogramokon
törekvés a sikerre, tudás és lehetőség szerinti fejlődés elérése a következő 6 hónapban
Amit kínálunk:
-

6 hónapos inkubációs program, amelyben a 3. hónap végén közösen nézzük át a projekt előrehaladását
belvárosi helyszín: fix irodai környezet, a szükséges infrastruktúrával, közel 300 m2 alapterületű közösségi terünkben
mentorprogram: a helyszínen rendelkezésedre álló tapasztalt mentorcsapat, és a nagyvállalati környezetben is jól mozgó, egyéni mentorok
üzletfejlesztés: csapatonként kidolgozásra kerülő egyedi stratégia
képzési program
tudás és kapcsolatok: meetupok, workshopok, rendszeres networking események a potenciális
befektetőkkel; partnerekkel történő üzleti kapcsolatok lehetőségének megteremtését
nemzetközi tapasztalatszerzés: a legjobban teljesítő startupok lehetőséget kaphatnak a belgiumi
Start it @KBC inkubátorának programjaiba, eseményeibe való bekapcsolódásra is

Várunk infoestünkön 2018. január 22-én, ahol betekinthetsz a Start it @K&H-nál folyó munkába, találkozhatsz az első hullámban bevont, itt dolgozó csapatokkal, valamint visszajelzést kaphatsz ötletedre az
inkubátor csapatától és szakmai mentoraitól.
Jelentkezési időszak:2018. január 8. 12 óra – 2018. február 10. 24 óra.
Jelentkezés: a http://startitkh.hu/jelentkezes oldalon keresztül, az angolul kitöltött regisztrációs kérdőív segítségével.
Pitch Day felkészítő: minden, a szakmai zsűri által kiválasztott csapatot meghívunk a 2018. február 13ra szervezett prezentációs felkészítésre.
Pitch Day: 2018. február 15. - a csapatok szakmai zsűri előtt prezentálják projektjüket, 3 perces pitch
keretében, választásuk szerint angol vagy magyar nyelven (ehhez külön prezentációs anyagot nem kell
leadni). Minden prezentációt 5 perces kérdés-válasz szekció követ.
Helyszín: Start it @K&H inkubátor és közösségi tér, H-1051 Budapest, Arany János u. 20.
Fontos tudnod, hogy:
- a Start it @K&H program kezdeményezője, a K&H Bank Zrt. elképzelései között nem szerepel üzleti
célkitűzés, nem kér vagy vár el a programban résztvevő startupoktól anyagi vagy más jellegű ellenszolgáltatást, nem kíván bennük üzleti részesedést szerezni, és nem teszi a részvétel feltételéül az
általa nyújtott pénzügyi és befektetési szolgáltatások igénybevételét.
-

a program szervezője fenntartja a jogot a jelentkezés szabad elbírálására és elfogadására.

-

sikeres pályázás esetén a programban való részvétel feltételeiről és együttműködésük kereteiről a
felek írásban állapodnak meg

