
1e ronde - Presentatie van je idee

Halve finale - Pitch je idee 

Student Business Award roadmap 

Are you ready? 
Inschrijven - Easy
Ga naar onderstaande website of scan de QR. Meld je
simpel en gratis aan via het aanmeldformulier. Je hoeft
nog niet begonnen te zijn met je bedrijf of een dik
ondernemingsplan te hebben! Als je een goed idee hebt
en dit serieus wilt uitvoeren, mag je al meedoen!
www.drenthecollege.nl/studentbusinessaward
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Startbijeenkomst - Let's go!

De startbijeenkomst is in de ondernemerschap Hotspot
in warenhuis Vanderveen (Assen): op 22 juni 2022 om
16.00 uur. We leggen je het programma uit, je ontmoet
de jury en met een pizzaatje kun je al je vragen stellen.
Vervolgens kun je jouw idee aanscherpen en ben je klaar
voor de eerste ronde!

2

Je geeft een presentatie over jouw businessidee aan
de jury. Deze 1e ronde is op 7 juli 2022 (eind van de
middag). Jij gaat de jury overtuigen waarom jouw idee
te gek is en waarom jij door moet naar de halve
finale. Want jij weet zeker dat jouw idee uitgevoerd
moet worden... 

Pitchtraining  

Als je door de eerste ronde bent, krijg je van een
professionele trainer een pitch training. 

Hier leer je hoe je jouw idee nog beter kunt verkopen!
Je bent klaar om de halve finale te rocken! 
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Finale - 6 oktober 2022
Het is zover! Je staat in de finale van de eerste Student
Business Award van Drenthe. Vooraf maken we samen een
professionele pitchvideo en deze wordt tijdens de finale
getoond. Je hoeft dus niet zelf te presenteren op het
podium. De finale is in het Atlas theater in Emmen en is het
voorprogramma van De Drentse Onderneming Van Het Jaar. 
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Je hebt de eerste ronde gehaald, je hebt een vette
pitchtraining gehad en je bent klaar om jouw
aangescherpte idee pitchen. 

In deze pitchronde ga je ervoor om door te gaan 
naar de finale. 
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