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Persbericht

GRATIS ADVIES VOOR TOEKOMSTIGE ONDERNEMERS EN
STARTERS IN ROESELARE
Wie een goed idee heeft om te ondernemen, kan op 23 mei in het Ondernemerscentrum
in Roeselare hulp krijgen bij het uitwerken van zijn plannen. De stad Roeselare en Start
& Go organiseren samen met Bizidee een Nacht van de Inspiratie. Een avondprogramma
met gratis workshops en onbetaalbaar advies van experts, helpt toekomstige
ondernemers en starters om hun dromen waar te maken. Het beste idee maakt kans op
een prijzenpot van 4000 euro.
Een goed ondernemingsplan is de basis voor succes
Ondernemen is keuzes maken. Een goed ondernemingsplan bepaalt als een gps de
routes die je als ondernemer kan nemen. Bizidee, een initiatief van het Agentschap
Innoveren & Ondernemen, helpt starters om over de juiste keuzes na te denken. Tijdens
een goedgevuld programma van workshops kunnen deelnemers nadenken over hun
businessplan. De toegevoegde waarde van hun producten, het team waarmee ze gaan
samenwerken, de verschillende manieren waarop ze hun onderneming kunnen
financieren, hoe ze hun marketing moeten aanpakken … al de onderwerpen komen aan
bod tijdens de Nacht van de Inspiratie.
Brecht Kets en Mike Ptacek als gastsprekers
De organisatie heeft Brecht Kets en Mike Ptacek uitgenodigd om over hun ervaring als
startende ondernemers te getuigen. De heren richtten vijf jaar geleden Play It Safe op
om levens te redden met games. Vandaag maken klanten als Brantano, Arcelor Mittal en
VRT gebruik van hun platform. Als winnaar van de Ondernemingsplanwedstrijd van
Bizidee en ambassadeurs voor Start & Go zijn de heren echte inspiratiebron voor
starters en toekomstige ondernemers. Tijdens de avond zullen ook andere ondernemers
en topexperts van KPMG, BNP Parisbas, Hello crowd!, BAN Vlaanderen en VLAIO hun
kennis en advies delen met de aanwezigen.
Je idee testen in de markt en pitchen op 23 mei
Goede ideeën kunnen vooraf getest worden in de markt. Via de Pop Poll van Bizidee
kunnen deelnemers hun ondernemersidee kort toelichten. Een publieke stemming
bepaalt wie er doorgaat om te pitchen tijdens de Nacht van de Inspiratie. De vijf

populairste ideeën worden op 23 mei aan de jury voorgesteld. De winnaar gaat met een
prijzenpot van 4000 euro en een privécoaching van Brecht Kets en Mike Ptacek naar
huis. Deelnemen aan de Nacht van de Inspiratie is gratis maar kan enkel mits
inschrijving op de evenementpagina: https://www.bizidee.be/events/nacht-inspiratieroeselare/
Wie nog een idee wil testen of wil stemmen op een goed concept kan terecht op
http://www.bizidee.be/pop-poll
Over Bizidee
Bizidee is een groeiplatform waar goede ideeën omgezet worden in concrete
ondernemingsplannen. Tijdens gratis events kunnen toekomstige ondernemers en
starters hun dromen waar maken. Elk jaar organiseert Bizidee ook een
ondernemingsplanwedstrijd waar de beste plannen worden beloond met startkapitaal en
mooie prijzen. www.bizidee.be
Meer informatie:
Philip Peeters, directeur Bizidee, philip.peeters@bizidee.be – 0472 92 83 36
Liederik Cordonni, regiomanager Roesleare, POM West-Vlaanderen- 0479 22 19 18
Hannelore Vanhaverbeke, Deskundige Bedrijfsleven, stad Roeselare – 0486 48 25 65
Journalisten die graag aanwezig zijn op het evenement kunnen zich aanmelden via
daisy.baeten@bizidee.be

