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Let’s be partners!





5 juni 2019 Wat is de Saxion Ondernemers Award?

Voor de tiende editie zal de finale van de Saxion 
Ondernemers Award meer dan 350 (ondernemende) 
studenten, ondernemers en Saxion-talenten aantrekken. Op 
deze bijeenkomst kunnen zij met elkaar in contact komen en 
zich laten inspireren door allerlei ontwikkelingen op het 
gebied van ondernemerschap in de regio Oost-Nederland.

De Saxion Ondernemers Award 2019 wordt een 
onvergetelijke ervaring. Het finale event, dat plaatsvindt in 
het Wilminktheater Enschede, bevat een inspirerend 
programma met o.a. een keynote speaker en uiteraard de 
pitches van ondernemende talenten van Saxion. De avond 
heeft een extra feestelijk karakter vanwege het 10-jarig 
jubileum. 

Meer informatie over het traject dat voorafgaat aan de 
finale? Bekijk: saxion.nl/ondernemersaward



Waarom partner worden?
• Toegang tot exclusief voorprogramma M’eat Our Talent diner 

op 5 juni
• Ontmoeten van Saxion high-potential studenten (o.a. Fast

Forward trainees, Honours Programma- en Excellentie traject 
studenten en Saxion Startups)

• In contact met Saxion College van Bestuur en directeuren 
• Het mede-mogelijk maken van een goed startupklimaat in 

Oost-Nederland
• Directe bijdrage leveren aan de ontwikkeling en succes van 

onze startups
• Zichtbaarheid voor uw organisatie in de regio m.b.t. 

ondernemerschap stimulering



ONDERNEMERS AWARD 
IN CIJFERS

VERWACHTE BEZOEKERS: 350+
VERWACHTE ORGANISATIES: 75+
MEDIA REACH 2018:

- SOCIAL MEDIA MESSAGES: 160
- VIEWS: 287.768
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14%
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13%

BEZOEKERSPROFIEL

Saxion Talenten
Ondenemers
Startups
Family & Friends
Anders



Roy Rusticus | FlowYo, the
Yoghurtbar
“Het traject, de prijs en de 
begeleiding van zowel 
Centrum voor 
Ondernemerschap als EW 
Facility Services zijn voor 
mij en FlowYo van 
onschatbare waarde 
geweest. Het was voor mij 
een onvergetelijke en 
leerzame ervaring die ik 
iedere student 
(ondernemer) aanbeveel!”

“Meedoen aan de 
EW/Saxion Ondernemers 
Award is een enorme 
stimulans voor ons bedrijf 
geweest, toen ik hier aan 
begon kende ik niemand, 
maar in de loop van het 
traject heb ik waardevolle 
contacten opgedaan.”
Bas Nieland & Ali Alijev | 
Stockfluence

Kiki Jaspers & Jasper van den 
Brink | Monbeki
“Ondernemen is voor ons 
beide altijd een droom 
geweest. Het idee ontbrak 
alleen nog. Tot Monbeki. Wij 
hebben enorm veel geleerd 
van het traject dat we bij de 
EW/Saxion Ondernemers 
Award hebben doorlopen.” –

“De prijs van €2.500,- heb ik 
gebruikt voor waardevolle 
investeringen, zoals 
machines, gereedschappen 
en cursussen. Ook kan ik 
altijd rekenen op begeleiding 
en het netwerk van het Saxion 
Centrum voor 
Ondernemerschap en haar 
partners.”
Jolien Roesthuis | OldtoGold

TESTIMONIALS



ONZE STARTUPS & SPIN-OFFS



PARTNERS 

Founding Partner







LET’S SPARKLE 
THIS YEAR!

Laten we samen een unieke kans 
voor uw organisatie creëren! 
Neem vandaag nog contact met 
ons op via
p.h.m.jansman@saxion.nl of
ondernemersaward@saxion.nl
om uw wensen te bespreken en 
een partnership samen te stellen 
waarmee u een bijdrage kunt 
leveren aan ondernemend talent 
in de regio Oost-Nederland!


