
Travel Impact Lab







Je hebt een gloednieuwe travel startup, of je bent al even bezig. Dan heb je vast te maken met:
1. Je hebt een supergoed idee, maar nog niet helemaal helder of het aanslaat en of het ook 

schaalbaar is
2. Je hebt altijd net te weinig middelen om het een stapje verder of beter aan te pakken
3. Het is lastig toegang krijgen tot je toekomstige klanten; je moet je marketing vanaf nul 

opbouwen, en er zijn meer partijen die de aandacht van je doelgroep vragen
4. Het liefst zou je gebruik maken van de kennis, middelen en het netwerk van gevestigde 

reisorganisaties. Maar hoe kom je daar binnen?

Wij zijn er om travel startups de best mogelijke start te geven.
Wij denken dat je het best geholpen bent met onze startup-booster en onze waves. 

Hallo ondernemer, 
hallo innovator!



Krijg toegang tot onze Startup Booster: in één dag helder hoe je 
business-model in elkaar zit, wie je ideale klant is, waar je belangrijkste 
aannames liggen en wat je nodig hebt om verder te komen.

Neem deel aan Lab Sparring Sessies om reisorganisaties en andere startups te 
ontmoeten

Wees onderdeel van een movement gericht op positieve impact. Inspirerende 
meetups, master classes, netwerk, en mediamomenten

Doe mee aan een Wave, onze accelerator
en help je startup in drie maanden naar het volgende level

Neem deel aan het Travel Impact Lab en



Startup booster
Voor startups die overwegen aan een Wave mee te doen



Startups die overwegen aan een Wave mee te doen 
maar twijfelen of nog niet helemaal klaar zijn voor een 
accelerator, nodigen we uit voor de Startup Booster.

Je doet inzicht op in het ideale business-model voor je 
startup, wie je meest kansrijke klanten zijn en hoe je hen 
benadert. Leer over je meest kritische aannames en hoe 
deze te toetsen. Ontdek wat de beste volgende stap is 
voor je startup.

De Booster duurt één dag en je neemt deel met 
maximaal vijf andere startups. We gaan ervan uit dat je 
een helder idee hebt van wat je wilt, dat positieve impact 
onderdeel is van je initiatief en dat je serieus aan de slag 
bent.

Startup Booster



● Ken je startup: onderzoek je business model met een 
kritische blik. Spar met peers en begeleiding over waar je 
kansen liggen en waar de grootste risico’s. Bedenk 
alternatieve scenario’s en vergelijk deze.

● Definieer je ideale klant, begrijp welk probleem je voor 
haar oplost en waar dat probleem zich manifesteert. 
Snap waar en hoe je die klant het beste kan bereiken.

● Welke aannames heb je gedaan in je startup? Welke zijn 
het meest risicovol? Hoe weet je zeker of ze wel 
kloppen? Met de lean startup methodiek als achtergrond 
gaan we aan de slag om dit te onderzoeken.

● Welke (reis)organisaties zouden je verder kunnen 
helpen? Hoe bereik je ze en met welk aanbod?

● Is deelnemen aan een accelerator zinvol voor je startup? 
En zo ja, wat wordt er van je verwacht en wat moet er 
nog gebeuren?

 

Get ready for acceleration
for new and existing startups



Deelname startup Booster € 500,- per keer*
Meedoen met de accelerator: € 15.000,- per keer**

* dit bedrag krijg je terug als je deelneemt aan de accelerator
**dit bedrag leg je zelf neer of werf je via onze partners

Financial info


