
Laatste update : 07.12.2021

Februari 2022 Programma
Op dit moment worden alle trainingen op locatie (niet digitaal) gepland. Bij eventuele wijzigingen worden alle deelnemers vooraf op de hoogte gebracht.

ONDERWERP DOELSTELLING

10-02-2022 18h - 21h Kick-Off Avond

Ontmoet het StartLAB.BRUSSELS Team, pitch je project 

en ontmoet de ondernemers met wie je het avontuur 

aangaat!

12-02-2022 14h - 16h Self check - Workshop
Identificeer uw sterke punten en uw doelen volgens de 

visie die u met uw project wilt dragen.

14-02-2022 18h - 21h Customer discovery - Workshop Definieer het probleem dat u wilt oplossen.

21-02-2022 18h - 21h Market discovery - Workshop Bepaal het potentieel van uw markt.

7-03-2022 17h - 21h Challenge #1 : probleem interviews Pitch je voortgang voor een jury en verzamel feedback.

13-03-2022 14h - 18h Wenselijkheid van de oplossing - Workshop
Maak de eerste versies van uw oplossing en test de 

reacties van uw klanten.

28/03/2022 of 30/03/2022

Keuze van time slot

tussen: 28/03: 18:30 en 

20:30 of 30/03: 18:00 en 

20:00

Challenge #2 : Wenselijkheid van de oplossing Pitch je voortgang voor een jury en verzamel feedback.

31-03-2022 18h - 21h Klantacquisitiestrategie - Workshop
Ontdek hoe u marktinteresse kunt testen en valideren via 

verschillende acquisitiekanalen.

18-04-2022 17h - 21h Challenge #3 : Klantacquisitiestrategie Pitch je voortgang en verzamel feedback voor een jury.

25-04-2022 18h - 21h
Value based pricing 

& prijsbepaling - Workshop

Laten we, na het testen van uw eerste oplossing, eens 

kijken naar de levensvatbaarheid van uw project.

27-04-2022 18h - 20h Financiële levensvatbaarheid - Workshop
Ontdek prijstechnieken om uw product/dienst tegen de 

reële waarde te verkopen.

2-05-2022 18h - 21h P & L Carton de bière - Workshop

Evalueer de winstgevendheid van uw project door de 

kostenstructuur te analyseren en de verschillende 

inkomstenbronnen te identificeren.

9-05-2022 17h - 21h Challenge #4 : Financieel Plan
Interview van 20 minuten om uw eerste financiële plan 

te consolideren.

19-05-2022 18h - 21h Finale Pitch
Presenteer uw project aan een panel van ondernemers 

en experts en verzamel feedback.

DATUM & UUR


