PROGRAMMA STARTERSDAG ONLINE
ZATERDAG 4 NOVEMBER 2017 | 10.00 – 16.00 UUR

ONLINE

LIVE PROGRAMMA

VAN 11.00 TOT 12.00 UUR - UITZOEKEN

Live programma gepresenteerd door Annemarie Brüning vanaf de Startersdag in Eindhoven met
interviews, sfeerimpressies, meest gestelde vragen en praktische tips.

VAN 10.00 TOT 11.00 UUR - ORIËNTEREN

Ken jij je markt?
Annemarie interviewt een (online-) marketingexpert en ondernemer over hoe je inzicht
krijgt in de markt en wat je uitzoekt in een marktonderzoek.

Ben jij een ondernemer?

Op zoek naar klanten

Introductie door presentatrice Annemarie Brüning over welke vaardigheden je als
ondernemer nodig hebt. Ze gaat in gesprek met een KvK-adviseur en een ondernemer
over hoe je ondernemerskwaliteiten in kaart kunt brengen.

Zonder klanten geen omzet. In gesprek met een (online-) marketingexpert over het
vinden en aantrekken van klanten, hoe pak je dit aan en wat zijn de kansen online?

Zet alles eens op een rijtje: ondernemingsplan

Annemarie in gesprek met een pitch-expert. Je krijgt tips voor een goede eerste indruk
van je bedrijf. Hoe zorg je dat anderen geïnteresseerd raken in jouw bedrijf?

Annemarie interviewt een medewerker van de Rabobank over het opstellen van een
ondernemingsplan. Hoe schrijf je dat nou en waar let de bank op?

De meest gestelde vragen van starters
Onze reporter Jacco Hamilton doet verslag vanaf de informatiemarkt van de
Startersdag in Eindhoven. Wat zijn de meest gestelde vragen in de stands?

Vanuit welke situatie start je?
Annemarie praat met een KvK-adviseur en een ondernemer over starten vanuit
verschillende startsituaties zoals bijvoorbeeld WW of parttime. Verder informatie over
het begeleidingstraject IkStartSmart.

Vraag maar raak. Ons chatteam heeft altijd een antwoord

Een goede pitch is het halve werk

De meest gestelde vragen van starters
Onze reporter Jacco Hamilton doet verslag vanaf de informatiemarkt van de
Startersdag in Eindhoven. Wat zijn de meest gestelde vragen in de stands?

Hoe krijg je grip op geld?
Annemarie praat met een KvK-adviseur over het belang van een financieel plan,
investeringen, begrotingen, verwachte omzet en kosten en het bepalen van je
uurtarief.

Hoe ga je alles financieren?

Terugkoppeling van interessante vragen die gesteld zijn aan het chatteam.

Een ondernemer vertelt hoe financiering in de praktijk is gegaan en de mogelijkheid
om verschillende financieringsvormen te combineren.

Samenvatting en tips

Vraag maar raak. Ons chatteam heeft altijd een antwoord

We kijken terug op de belangrijkste onderwerpen in de oriëntatiefase en je krijgt tips
van ondernemers en experts.

Terugkoppeling van interessante vragen die gesteld zijn aan het chatteam.

Startersdag-STER-blok

We kijken terug op de belangrijkste onderwerpen in de uitzoekfase en je krijgt tips van
ondernemers en experts.

Commercials van startende ondernemers op de Startersdag in Eindhoven.

Samenvatting en tips

Startersdag-STER-blok
Commercials van startende ondernemers op de Startersdag in Eindhoven.

PROGRAMMA STARTERSDAG ONLINE
ZATERDAG 4 NOVEMBER 2017 | 10.00 – 16.00 UUR
VAN 12.00 TOT 13.00 UUR - AAN DE SLAG
Heb je de juiste naam gekozen?

ONLINE
VAN 13.00 TOT 16.00 UUR - HERHALING
COMPLETE PROGRAMMA

Een KvK-adviseur geeft tips om te komen tot een goede pakkende bedrijfsnaam.

Klaar voor de KvK inschrijving?
Hoe en wanneer schrijf je je in, welke rechtsvorm past het beste bij jouw bedrijf en
meer tips rondom de inschrijving.

Zijn alle risico’s gedekt?
Interpolis vertelt over risico’s die je als ondernemer loopt. Hoe zit het met je
persoonlijke en zakelijke verzekeringen en welke keuzes maak jij om deze af te dekken.

De meest gestelde vragen van starters
Onze reporter Jacco Hamilton doet verslag vanaf de informatiemarkt van de
Startersdag in Eindhoven. Wat zijn de meest gestelde vragen in de stands?

Met welke belastingen krijg je te maken?
Als ondernemer krijg je te maken met belastingen. De Belastingdienst vertelt wat er
allemaal bij komt kijken.

Administratietips
Zelf doen of uitbesteden? NBA legt het belang uit van goed inzicht in je administratie.

Vraag maar raak. Ons chatteam heeft altijd een antwoord
Terugkoppeling van interessante vragen die gesteld zijn aan het chatteam.

Samenvatting en tips
We kijken terug op de belangrijkste onderwerpen in de aan-de-slag-fase en je krijgt tips
van ondernemers en experts.

Startersdag-STER-blok
Commercials van startende ondernemers op de Startersdag in Eindhoven.

INFORMATIE EN INSPIRATIE
Op 4 november bieden we je online handige informatie voor de start van een eigen
bedrijf. De volgende presentaties zijn on demand te bekijken.
• Een eigen bedrijf, de belangrijkste stappen
• Ondernemingsplan, alles op een rij
• Klanten vinden, klanten binden
• Ondernemen en belastingzaken
• Geldzaken voor starters
• Ondernemen zonder risico’s
• Starten op het web
• Administratie, noodzakelijk en nuttig

CHAT MET EXPERTS
Stel je vragen aan ons chatteam. Adviseurs van de KvK zitten tussen 10.00
en 16.00 uur klaar om al je vragen te beantwoorden.

