
Ondernemerschap in de creatieve
industrie: tips voor het starten van
een culturele onderneming of
start-up in het digitale tijdperk.

Fondsenwerving en sponsoring van
creatieve projecten.

De netwerktoolbox voor culturele
ondernemers - een praktische gids
om gemakkelijk te netwerken.

Het gebruik van ICT in de creatieve
industrie: innovatieve tools en
technieken.

Kunstindustrie en sociale media

PLATFORM E-COURSES

Het lijkt erop dat slagen in het post-COVID-19 tijdperk als cultureel
ondernemer en start-up ondersteuning, begeleiding, financiering en
netwerkmogelijkheden vereist. Acceleratieplatform zijn een
uitstekende manier om snel aan de slag te gaan, te gedijen en te
slagen in het nieuwe competitieve culturele en creatieve tijdperk.
Door lid te worden van het meertalige acceleratieplatform ENVISION
kan je je vaardigheden en competenties uitbreiden en veerkrachtig
worden voor toekomstige onvoorspelbare uitdagingen.

Wat vind je binnenkort op het ENVISION platform?

-  advies en mentor-diensten 
-  financieringsmogelijkheden 
- e-cursussen  om je ondernemerschaps- en digitale vaardigheden te
versterken.
- digitale ruimte om je werk / projecten te presenteren.
- kennis, nieuwe en innovatieve praktijken uit te wisselen.
- netwerkmogelijkheden: je kan een lid worden van een uitgebreide
digitale CCS-community!

Het platform dat vooruit denkt en helpt je
GROEIEN!
Door ENVISION-team

Het laatste nieuws, meningen en aankondigingen
over het ENVISION-project
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Gereedschapskist om je
creatieve bedrijf op de markt te
brengen.



De missie is bijna volbracht! Het ENVISION-consortium
is dichter bij de afronding van de
platformontwikkeling gekomen, die wordt geleid door
de eersteklas, technologie-ondernemingsbouwer
Found.ation. In de eerste fase vond een interne
evaluatie plaats, waarbij de projectpartners de
mogelijkheid hadden om zich te registreren en door
het platform te navigeren, waarbij Found.ation van
commentaar werd voorzien. De volgende stap was de
identificatie van een cohort van early adopters (de
eerste gebruikers van het platform)

met als doel om te registreren in het platform, het te
testen en het consortium waardevolle feedback te
geven. De testfase stelde het ENVISION-partnerschap
in staat om de pijnen van echte gebruikers te
identificeren en prioriteit te geven, met als doel een
platform te leveren dat zo gericht mogelijk is op de
behoeften van CCS-professionals. ENVISION
consortium is er sterk van overtuigd dat door het
verzamelen van feedback van binnenuit, de
mogelijkheden om een   hoogwaardig en bruikbaar
acceleratieplatform te ontwikkelen toenemen.

Meer informatie over ENVISION?
Bezoek onze goed bereikbare website: https://projectenvision.eu/
We staan   stand-by, klaar om je vragen te beantwoorden!

LATEN WE SOCIAAL WORDEN
We staan   klaar om met je in contact te komen!

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in, die alleen de
mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat wordt gemaakt
van de informatie in deze publicatie.

MEER INFORMATIE OVER DE VOORTGANG VAN HET ENVISION PLATFORM

Bij het opbouwen van de crowdfundingcampagne is een duidelijke en
uitgebreide checklist een goed hulpmiddel om de nodige details op elkaar af
te stemmen, taken goed te verdelen en snel een overzicht te creëren van de
geplande activiteiten. Daarnaast is de checklist een goed
communicatiemiddel met het crowdfundingplatform naar keuze.

De checklist is het resultaat van het samenbrengen van verschillende
adviesbronnen en eigen ervaringen met succesvolle crowdfundingcampagnes
op het gebied van CCS. Deze checklist werd aangevuld door het
toonaangevende Nederlandse CCS crowdfundingplatform Voordekunst en
door crowdfundingexperts. De checklist is zo opgesteld dat iedere
campagnehouder (particulieren of MKB) de checklist kan gebruiken in de
campagnevoorbereiding.

Wil je meer weten? Volg de ontwikkelingen van onze trainingsmodules die
binnenkort op ons projectplatform worden gepubliceerd.

Checklist voor crowdfunding en de 4 kritieke
succesfactoren bij crowdfunding voor CCS
door:  Jacek Rajewski | Cultuurarchitect Consultancy

https://www.facebook.com/envisionerasmusplusproject
https://www.instagram.com/envision_erasmusplus_project
https://twitter.com/envision_ccs
https://www.linkedin.com/company/envisionerasmusplusproject

