
Enterprise Challenge 
 
Wat is het? 
 
Een ontwikkelwedstrijd voor Nederlandse deelnemers aan het BizSpark-programma.  
 
De Enterprise Challenge is een initiatief van Microsoft, dat startende softwareontwikkelaars de 
mogelijkheid biedt hun droom uit te laten komen. Zij kunnen een idee omzetten in een winstgevende 
oplossing gemaakt met Microsoft software en tools.  
 
 
Het idee 
 
Het is simpel en leuk om aan mee te doen: Bent u een BizSpark startup en heeft u een top idee voor 
een oplossing of dienst?  
 
Vertel ons wat u gaat doen en overtuig de jury hiervan!  
Pitch uw verhaal in een video van maximaal 2 minuten en upload hem hier op BizSpark.tv. Zorg 
ervoor dat zoveel mogelijk mensen u steunen door op uw filmpje te stemmen en wie weet bent u wel 
dé winnaar van de voorronde. 

Voor meer informatie over het opzetten van een video upload, lees dan de instructies in het voglende 
document: Opzet voor de video upload tutorial 

  
Nog géén BizSpark-lid, geen probleem! Meld u dan snel nog hier aan om alsnog mee te doen. 
 
 
Waarom meedoen? Twee vliegen in een klap 
 
De hoofdprijs van de Enterprise Challenge is een zogenaamd Incubatorpakket ter waarde van € 2.300 
die bij één van de deelnemende Incubators kunt inwisselen. 
 
Daarnaast biedt deze wedstrijd u tevens de mogelijkheid om op een professionele manier gratis 
ondersteuning te krijgen bij het verbeteren van uw soft skills. Leer hoe u uw business plan nog beter 
kunt verkopen aan investeerders en hoe de beste salespitch te geven.   
 
 
Wat te verwachten? 
 
Uit de verkozen filmpjes zullen in twee voorrondes in totaal 12 ondernemers worden geselecteerd die 
hun pitch live voor een vakjury mogen presenteren. Gedurende deze halve finale wordt u getraind hoe 
u uw pitch nog beter kunt neerzetten. De drie winnaars uit deze ronde zullen uiteindelijk strijden om de 
eerste prijs op 15 juni 2010  
  
Een week na de sluitingstermijn van de voorrondes ontvangen de halve finalisten bericht. 
 
Mocht u niet precies weten hoe u een goede pitch moeten houden, bekijk dan hier de “Tips voor een 

goede pitch”  

 Actievoorwaarden 
In het kader van deze actie verwerkt Microsoft de door u verstrekte gegevens om de uitreiking van de 
prijs te kunnen laten plaatsvinden. Door het uploaden van uw pitch op www.bizspark.nl geeft u aan dat 
u instemt met de toepasselijkheid van de actievoorwaarden die u hier kunt downloaden en afdrukken. 

 Wat heeft u te verliezen?  

Helemaal niets! Dus doe mee en meldt uw pitch nu nog aan! 

http://www.pitchstorm.tv/startup-sweepstakes-meedoen/
http://www.bizspark.nl/Uploads/Documents/Opzet%20voor%20de%20video%20upload%20tutorial.pdf
http://www.bizspark.nl/Registration.aspx?pid=61
http://www.bizspark.nl/
http://www.bizspark.nl/Uploads/Documents/Algemene%20Actievoorwaarden.pdf

