Samen bouwen we aan
het meest waardevolle scale-up netwerk
van Nederland!

Ondernemers die willen
groeien, zijn nooit uitgeleerd.
In het grootste netwerk van scale-ups in Nederland zorgen wij dat jij
én je team in verbinding staan met andere scale-ups. We organiseren
netwerkevents vol inspiratie en learning events voor peers met dezelfde
groei-uitdagingen of rol.
Daarnaast organiseren we events voor scale-ups die veel delen zoals
een industrie of organisatiestructuur. Dit betekent dat jij en jouw team
nog verder kunnen groeien door belemmeringen te delen en nieuwe
groeikansen via het netwerk te ontdekken.

Blijf geïnspireerd en spar met collega ondernemers,
topsprekers en experts.
Word member en haak jouw hele organisatie aan op
deze gym voor scale-ups!

Live
Events
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+

Online
Community

+

WhatsApp
Groepen

Harder groeien én er veel plezier aan beleven.
Ieder relevant thema wordt aangekaart: van internationaal ondernemen
tot het verkoopklaar maken van je bedrijf. Hier zie je een greep uit de verschillende soorten events.

ScaleUp Summit

Ondernemersdagen

Round Tables

Webinars

Bijeenkomst van het gehele
netwerk van ScaleUp Company.
Op een ware toplocatie: Studio 21.
Het thema van 2022: Rethink your
People strategy.

Een dag gevuld met sparring.
Interactief programma. Altijd met
een wisselend groeithema
gebaseerd op input uit het
netwerk.

Dagdeel in een intieme setting
met ondernemers op hetzelfde
niveau.
Bottlenecks die spelen in het
netwerk worden besproken.

Super efficiënt: online
workshops door experts uit het
veld.
Met een druk op de knop
toegankelijk voor jouw kernteam.

Altijd met (inter)nationale
topsprekers.
In 2022 spreken Verne Harnish,
Geoff Smart, Dr. David Ricketts,
Astrid Groenewegen, Sandra Ballij
& Nils Clement.

Inclusief een borrel aan het eind
van de dag.
Het ultieme moment om te netwerken: maak gebruik van de
kracht van iedereen in het
netwerk.

Een ochtend of middag vol met
diepgang.
Begeleiding door een expert op
een specifieke groeikwestie zoals
ondernemen in Duitsland of het
optimaliseren van cashflow.

Waar moet je dan precies aan
denken?
Bijv: Situationeel leiderschap, het
opstellen van een sales playbook,
neuromarketing & het opzetten
van de perfecte kwartaalmeeting.
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Soms ondernemers-only, vaak met leiderschapsteam.
Lang niet alle events zijn alleen toegankelijk voor ondernemers. Regelmatig zijn jouw
leiderschapsteam (MT) en champions ook uitgenodigd.

Champions

Ondernemers-only

Leiderschapsteams

Dé plek voor alle mogelijke
ondernemersvragen die jij kunt
bedenken.
Dat is en blijft de essentie van
The ScaleUp Network.

Houd het gehele kernteam van
jouw bedrijf met elkaar op één
lijn.
Blijf met elkaar leren, ontwikkelen
en doorgroeien.

De verantwoordelijke binnen
jouw team voor het bewaken
van de Rockefeller Habits.
Altijd op zoek naar manieren om
de implementatie te verbeteren.

Op ieder probleem is iemand
aan te haken die die zaak al
heeft getackeld.
Zo kun jij als ondernemer snellere
en betere beslissingen nemen.

Speciale meet-ups gebaseerd
op de meest relevante functies
en rollen.
Er worden events georganiseerd
voor CFO’s, CMO’s, COO’s etc.

Leren van de best practices van
talloze andere scale-ups uit het
netwerk.
Waarom zelf het wiel opnieuw
uitvinden als het niet nodig is?
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Meer dan 400 ondernemers direct onder de knop.

05

Alle details op een rijtje.
Live Events
Voor ondernemers, leadership
teams (MT’s) en champions.
Zo kunnen jij én jouw teamleden
continu blijven leren, ontwikkelen
en sparren op alle essentiële
groeithema’s voor Scale-Ups.

Online Community

+

Appgroepen

+

Voor vragen of informatie over pricing, het programma van de komende tijd of andere zaken kun je mailen naar:
emma@scaleupcompany.com of bellen met 06 - 50 44 30 11.

Alle members van The ScaleUp Network hebben
deelgenomen aan een ScaleUp Company (of
GoFastForward) programma.
In het verleden een programma doorlopen? Neem
dan contact op via bovenstaande gegevens.
Het membership heeft een vaste prijs van
469EUR per maand.
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Together we build great companies
with impact.

