
 

 

   Ontdek jouw business potentie met Sport eXperience 
 Na de eerste succesvolle editie, bouwt Sport eXperience vanaf 9 mei verder met een nieuwe lichting sportinnovaties. Eén keer per week komen maximaal zeven ondernemers bij elkaar om op een gestructureerde wijze te werken aan hun innovatie. Onder deskundige begeleiding worden de innovaties sneller en beter naar de markt gebracht. Na vijf sessies presenteren deze ruwe diamanten hun sportinnovatie aan investeerders en stakeholders.  Door het bieden van de gewenste structuur, coaching en inspiratie, zijn de sportinnovaties uit de eerste editie in een échte versnelling geraakt. Voor de nieuwe editie zijn verbeteringen doorgevoerd in het programma die door de ondernemers zelf zijn aangegeven. Na het afsluitende Sport eXperience event van 16 februari j.l. hebben deze deelnemers niet alleen financiële afspraken gemaakt, ook hebben enkele deelnemers aan het event hun hulp aangeboden. Dit toont aan dat het netwerk achter het programma werkt.   Sport eXperience Sport eXperience is de eerste en enige Sport Accelerator in Nederland. Samen met de Parijse accelerator zijn wij de Gateway to Europe voor sport StartUps. Sport eXperience versterkt de eigen positie door samenwerkingen met sporthubs in Australië, Denemarken, Los Angeles, Parijs, St. Louis en Toronto. Momenteel wordt dit al vorm gegeven. 

Sport eXperience werkt intensief samen met sport gerelateerde organisaties, bedrijven en overheden. Deze stakeholders brengen we samen in ons stadion in het SX-gebouw in Eindhoven waar ongeveer 50 bedrijven zich dagelijks bezighouden met sport, marketing en media. We boren dit netwerk aan en erbuiten. Ons doel is om de maatschappij te laten profiteren van sportinnovatie. Onze focus ligt op technologische en sociale innovaties in de sport.  Lees en leer hoe Sport eXperience jou verder brengt. Wij heten jou welkom met jouw innovatie.  Ontdek jouw potentie Vanaf 9 mei vinden eens per week de sessies plaats. In de ochtend wordt telkens een concreet thema behandeld die ingevuld wordt door specialisten uit de sport. Vervolgens werkt iedereen aan zijn of haar innovatie onder begeleiding van de innovatiecoaches en specialisten. Om de onderlinge verbondenheid verder te stimuleren, wordt gezamenlijk geluncht. Na elke sessie werkt iedereen thuis of op kantoor verder. In vijf weken wordt op een gestructureerde wijze vorm gegeven aan ieders toekomstige bedrijf. En op donderdag 23 juni presenteren alle ondernemers hun verhalen voor investeerders en stakeholders. Aanmelden voor de tweede editie kan via www.sportexperience.org/inschrijven.   

“IK ZIE SPORT EXPERIENCE ALS BUNDELING VAN DE BESTE EN NIEUWSTE SPORTINNOVATIES WAARIN IK MOGELIJK WIL PARTICIPEREN.” SIEGFRIED MULDER; INVESTEERDER 



 

 

 “Van trainingscentrum watersport naar het meest innovatieve wind- en kitesurfcentrum van de wereld!! En dat in 5 weken!!” Joost Hopmans; InnoDAM “Door de opzet heb ik veel ruimte gekregen om naar mijn specifieke situatie te kijken. De coaches zijn met mij meegegroeid in het traject” Martijn van der Ent; WeGo-Out “Is your cold pitch ready for a warm bath?” Hans Bloemen; Eindhoven Corporate Finance Group   

 “Sport eXperience: waar ambitie, innovatie en slagkracht samenkomen” Guus Hulshof; gemeente Eindhoven “Sport eXperience biedt ondernemers sneller en meer kans op succes door een unieke combinatie van kennis, netwerk en zakelijke creativiteit; vooruitzicht door inzicht” Victor Beerkens; Sport eXperience innovatiecoach  “Het programma is pragmatisch opgezet, met een tijdslijn en einddoel. Dat is precies nodig om een idee verder te brengen.” Erik Driessen; DISQ 
Meer informatie: www.sportexperience.org  

   
 Discover your business potential with Sport eXperience 

 After a successful first edition, Sport eXperience continues with a new class of sports innovation from May 9. Once a week maximum seven entrepreneurs come together to work on a structural base on their innovation. Under the guidance of experts the innovations will discover their business potential. After five sessions these entrepreneurs present their sports innovations for investors and stakeholders.  By offering the desired structure, coaching and inspiration, the sports innovations in edition #1 were brought into a real acceleration. For the second edition improvements have been made. After the Sport eXperience event of February 16 the entrepreneurs didn’t only make financial deals, also participants offered their help. This proves the Sport eXperience network is really working.  Sport eXperience Sport eXperience is the first and only Sports Accelerator in The Netherlands. Together with a Paris based accelerator, we are the gateway to Europe for sport StartUps. Sport eXperience has the intention to strenghthen its position worldwide in cooperation with Australian, Danish, Los Angeles, Paris, St. Louis and Toronto sportshubs. And we’re already creating these connections. Sport eXperience works closely together with sports related associations, companies and governmental organisations. All these stakeholders gather at our stadium at the SX building in Eindhoven where around 50 companies work daily on sport, marketing and media. We tap into this network and outside. Our aim is to improve society with sportsinnovation. We focus on technical and social innovation in sports.  

Read and learn how Sport eXperience brings you to the next level. We welcome you with your idea or you make a jump into the world.  Experience your potential From May 9 once a week the sessions take place. In the morning a concrete theme will be discussed presented by sports specialists. Then everybody works on their innovation under the guidance of the innovation coaches and specialists. To stimulate the solidarity we lunch together. After every session everybody continues to work at home or at the office. In just five weeks you shape your future company in a structured approach. All entrepreneurs present their innovation on Thursday June 26 to investors and stakeholders. Subscribe for the second edition through: www.sportexperience.org/inschrijven.  “From trainingcentre watersports to the most innovative wind- & kitesurfcentre in the world!! In just five weeks!!” Joost Hopmans; InnoDAM “Through the program I got the opportunity to focus on my specific situation. The coaches understood my challenges.” Martijn van der Ent; WeGo-Out “Is your cold pitch ready for a warm bath?” Hans Bloemen; Eindhoven Corporate Finance Group “Sport eXperience: where ambition, innovation and strength come together.” Guus Hulshof; Eindhoven municipality “Sport eXperience offer entrepreneurs quicker and more chances for success with an unique combination of knowledge, network and business creativity; perspective by insight.” Victor Beerkens; Sport eXperience innovationcoach  “The program is pragmatic with a timeline and goal. This is exactly what’s necessary to bring an idea to the next level.” Erik Driessen; DISQ More information: www.sportexperience.org/english 

“I SEE SPORT EXPERIENCE GATHERING THE BEST EN NEWEST SPORTS INNOVATIONS I WILL POSSIBLY INVEST IN.”  SIEGFRIED MULDER; INVESTOR 


