TheNextWomen Pitch Competitie
The Next Women presenteert met trots haar vierde Pitch Competitie voor TheNextWomen Startup Awards. Deze
Pitch Competitie maakt het voor startende vrouwelijke ondernemers mogelijk om hun onderneming te
presenteren aan een panel van experts en investeerders. De winnaar verkrijgt financiering van TheNextWomen
Crowd Fund, een combinatiefonds van Oneplanetcrowd en TheNextWomen. Inschrijven kan via:
http://bit.ly/NextWomenPitch
Toegang tot investeringen
In Nederland zijn er steeds meer vrouwelijke ondernemers, beginnende en vergevorderd, met of zonder ervaring.
Een van de problemen waar ondernemers tegenaan lopen is het verkrijgen van investeringen. Vrouwelijke
ondernemers hebben onvoldoende toegang tot deze netwerken. Dit is echter wel noodzakelijk voor het vinden van
kapitaal. TheNextWomen biedt aan vrouwelijke ondernemers de kans hun onderneming te pitchen voor een
publiek en een panel van investeerders en experts.
Vrouwelijke ondernemers behalen meer rendement
Uit onderzoek blijkt dat vrouwelijke ondernemers meer rendement halen op het kapitaal dat zij verkrijgen.
TheNextWomen Pitch Competitie en Startup Awards zorgen ervoor dat het groeipotentieel van vrouwelijke
ondernemers niet onbenut blijft. En juist in een tijd waarin de economie behoefte heeft aan snelgroeiende
ondernemers die banen creëren, vertegenwoordigen vrouwelijke ondernemers een veelbelovend groeipotentieel.
Simone Brummelhuis, oprichter TheNextWomen: "TheNextWomen organiseert de Pitch Competitie zodat
vrouwelijke ondernemers hun zakelijke netwerk kunnen uitbreiden met investeerders, experts en ervaren
ondernemers. Na meerdere Pitch Competities zowel in Nederland als wereldwijd kan The Next Women stellen
dat het lukt. Successen worden geboekt en bovendien leren investeerders vrouwelijke ondernemers kennen die ze
anders niet hadden ontmoet."
Vorige winnaars van TheNextWomen Startup Awards waren Hanneke Stegweg van i-Lost en Femke Furnee van
Fest. Beide vrouwelijke ondernemers hebben investeerders aan zich weten te binden als gevolg van
TheNextWomen Pitch Competitie.
Investering vanuit fonds
De winnaar van de competitie komt tevens in aanmerking voor financiering vanuit TheNextWomen Crowd Fund
(TNWCF). Dit is het eerste fonds – van met name vrouwelijke investeerders - waarbij de ’crowd’ bepaalt waarin
wordt geïnvesteerd. Voor het fonds werken Oneplanetcrowd en TheNextWomen samen om ondernemers aan de
nodige groeifinanciering te helpen. Oneplanetcrowd roept samen met TheNextWomen vrouwelijke ondernemers
op om een voorstel voor een crowdfundingproject in te dienen via Oneplanetcrowd.nl. 10% van het vooraf
vastgestelde doelbedrag dat de onderneemster op wil halen in (converteerbare) leningen met de
crowdfundingcampagne op Oneplanetcrowd, wordt door TNWCF gefinancierd, mits de crowd minimaal de andere
90% financiert. Het fonds investeert dus alleen als de crowd ook in de onderneemster gelooft.
5 finalisten op 22 juni
Net als vorig jaar zullen de 5 finalisten van de Pitch Competitie hun onderneming presenteren aan een panel van
experts en investeerders tijdens het TheNextWomen Innovation Summit 2015. Vanaf heden is het voor
vrouwelijke ondernemers met een onderneming tussen de 6 en 36 maanden mogelijk om zich in te schrijven voor
TheNextWomen Pitch Competitie 2015, dit kan via www.thenextwomen100.nl, deadline voor inschrijvingen is 30
maart 2015.
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Voor meer informatie:
www.thenextwomen.nl en www.thenextwomen100.nl
Voor de redactie:
Voor interviews met de organisatoren van de Pitch Competitie, neem contact op met:
TheNextWomen | www.thenextwomen.nl / www.thenextwomen.com
Lyddia Roy, lyddia@roycomm.com (06-18853757)
Over TheNextWomen
TheNextWomen heeft als missie een inclusief ecosysteem te creëren van vrouwelijke starters, gevestigde rolmodellen,
investeerders en business experts. Sterk in communicatie, advies en contacten is het doel om, zowel wereldwijd als lokaal,
ambitieuze ondernemende vrouwen online en off-line te adviseren, te inspireren en te verbinden. Met deze missie voor ogen
organiseert TheNextWomen in Nederland, Londen, Parijs en Canada (Pitch) competities en -events, workshops en Kitchen
dinners, en lanceert het jaarlijks TheNextWomen100, de lijst met de meest ondernemende vrouwen van Nederland. Daarnaast
publiceert TheNextWomen een online business magazine voor een Nederlands en internationaal publiek van ondernemers,
investeerders en professionals.

