LAAT JE BEDRIJF GROEIEN IN
EEN INNOVATIEVE OMGEVING
Wie zoeken we?
Wat zeggen onze start-ups?

Bram Verbueken van BRobots:
"BikeValley Incubator zorgt voor alles
wat een jonge start-up nodig heeft:
▪ Een mooi kantoor in een leuke
omgeving aan een meer dan correcte
prijs
▪ Een uitstekende ligging, dichtbij de
autosnelweg en het klaverblad in
Lummen
▪ Een beheerder die altijd klaar staat
om te helpen
▪ Een ongelofelijke flexibiliteit
▪ Een netwerk dat je helpt om nieuwe
klanten te vinden”

▪ Jonge bedrijven met een innovatief en
schaalbaar product
▪ Gevestigde waarden op zoek naar
flexibele hubs in de regio voor eigen
teams en werknemers (bv. Interimkantoren, selectie-agentschappen)
▪ Ondernemers met een idee, op zoek
naar coaching en begeleiding
▪ Mensen met een passie voor sport en
performance, enthousiast om zich aan
te sluiten bij het kloppend hart van de
fietswereld

Gesloten kantoorruimtes, flexplekken,
demolabs, projectruimtes
2 SEATS @ KBC START-IT HUB PROGRAMMA
Van idee naar pitch, met professionele
ondersteuning van Start-it KBC
GRATIS TOEGANG IMEC MIX & MATCH

Verschillende expertises om je
businessplan klaar te stomen
Advies van fellow ondernemers binnen
handbereik

Kom op donderdag 2 mei naar de
Start-up Discovery Day bij BikeValley.
16.00u tot 19.00u
Tervantstraat 2b, 3583 Beringen

“Als Nederlandse groep is deze ligging
een optimale ontsluiting naar de Waalse
en Franse fietsmarkt. BikeValley is een
uitvalsbasis die kruisbestuiving binnen
België triggert, zelfs voor ons als groot
bedrijf.”

REAL ESTATE

EEN FANTASTISCHE COMMUNITY

Wil je meer weten?

Raf Lavigne van ACCELL Group

Wat bieden we aan? BikeValley is zo veel
meer dan een businesscenter…

Schrijf je hier in voor de
Start-up Discovery Day!

TOOLS EN NETWERK VAN MENTOREN

IMEC istart assessmenttool en individuele
opvolging door LSU-coaches
Zowel totaalpakketten als modules
mogelijk!

Wat haal je eruit?
▪ Snellere markttoegang
▪ Impact op business en sales
▪ Objectieve, regelmatige evaluatie
van je business
… 90% van innovaties faalt owv vermarkting.
Verhoog je kansen vanuit dé hub voor
innovatie in sport & performance.

THE BIKEVALLEY
EXPERIENCE

Connectie naar be-MINE, Circuit Zolder, De Wijers, Shimano Experience, etc.

