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20 Belgische en Franse top- investeerders zijn op zoek  naar  
de 50 beste Belgische startups ! 

 

Daarom willen FundMe, Leansquare, MyMicroInvest en Trends samen de schijnwerpers 
richten op de meest  markante Belgische startups van 2015. 

In Frankrijk organiseert Fundme, samen met het magazine Challenges, elk jaar de campagne ‘Investeren 
in 100 Franse startups’.  Nu gaan we op zoek naar de Belgische top-50 !  

De 50 Belgische startups zullen geselecteerd worden door een jury van 20 professionele investeerders: 10 
top VC’s (5 Franse, 5 Belgische) en 10 top Business Angels (5 Franse, 5 Belgische). Bovendien zal Trends 
ook mee in de Jury zitten. De winnaars zullen voorgesteld worden in het magazine Trends (Nederlands) 
en Trends-Tendances (Frans), onze mediapartners.  

Hoe deelnemen ? 

Om deel te nemen creëer je gewoonweg een Fundme-startupsprofiel op fr.fundme.co/50BelgianStartups. 
Let erop dat het profiel helemaal is ingevuld en dat de locatie van je bedrijf zich in België bevindt. De 
wedstrijd is toegankelijk voor alle Belgische startups die op zoek naar funds zijn. (max. 5 miljoen). 

Hou er rekening mee dat de jury selecteert op basis van het meest ‘gefundeerde’ startupsprofiel. Dus : 
hoe meer informatie je geeft, hoe meer kans dat je opgemerkt wordt ! 

Inschrijven kan vanaf vandaag tot 1 augustus. De jury zal de 50 laureaten kiezen op basis van hun 
Fundme-profiel. De uitslag wordt in september bekend gemaakt. 

 

Over de organisatoren 

    

Fundme is het belangrijkste 
Franstalige platform dat de 

beste startups in contact 
brengt met de voor hen 

meest geschikte 
investeerders (Business 

Angels en VC’s) 

LeanSquare is een Belgische  
accelerator. Onze doelstelling is 
om bepaalde projecten tot een 
rijpheidsgraad te brengen, 
nodig voor een eerste contact 
met potentiële investeerders.  

MyMicroInvest is een 
crowdfunding-platform dat 
u de gelegenheid biedt om 
te investeren, samen met 

professionele investeerders, 
in startups met een hoog 

potentieel. 

Trends is een in België 
uitgegeven zaken- en 
financiënweekblad en 

verschijnt in het 
Nederlands en het Frans 

Het werd in 1975 
opgericht door de 

Roularta Media Groep. 

fr.fundme.co leansquare.be mymicroinvest.com trends.knack.be 
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Ontmoet de jury: 20 top-investeerders 

 

 

*Meer info over de Jury via fr.fundme.co/50BelgianStartups 

 

 

 

MEER INFORMATIE :  
§ LeanSquare I Gérôme Vanherf I gerome@leansquare.be I +32 498 02 62 66 
§ FundMe I Thibault Coulon I thibault.coulon@fundme.fr 
 


