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Het project Progres — Project Accelerating
Growth, Resources and Enterprise Support — is
een samenwerkings verband tussen verschillende partners in Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen
die over de nodige kennis en expertise beschikken in het begeleiden van bedrijven.
Alles draait rond grensoverschrijdende groei,
ontwikkelen van industriële of commerciële
partnerships, netwerken met je concullega’s
en het omzetten van goede ideeën in haalbare
businessmodellen.
Het project wordt gefinancierd in het kader
van Interreg V Programma Frankrijk-WalloniëVlaanderen met steun van het Europese Fonds
voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).
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dream it,
do it!
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Wil je een nieuwe dienst of product ontwikkelen? Of je bedrijf laten groeien over
de grenzen? Zoek je naar cocreatie met
bedrijven in andere regio’s? Dan brengen
wij samen met jou de risico’s in kaart, wegen
voor-en nadelen af en begeleiden je naar een
businessplan waar jij en eventueel externe
financierders echt iets aan hebben.
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doors will be opened
to those bold
enough to knock
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We organiseren begeleidingstrajecten op maat voor startende en groeiende bedrijven,
nemen je mee op inspiratietour en brengen je in contact
met andere ondernemers.
Door je een spiegel voor te
houden, samen met je aan
het rekenen te gaan, de markt
te onderzoeken en te testen,
kom je zoveel meer te weten.
We helpen je graag op weg!
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concept en layout linedesign.be

Avec le soutien du Fonds européen
de développement régional
Met steun van het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling

Met steun van
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Wil je als starter je eerste stappen over de
grens zetten? Nieuwe markten verkennen?
Inspiratie opdoen? Professionele beurzen
ontdekken? Andere collega-ondernemers
uit Frankrijk en Wallonië ontmoeten?
Interesse? Meld je aan en wij houden je
op de hoogte van de activiteiten.
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5

starters
kunnen
hierop
intekenen

experten begeleiden je
doorheen dit traject
Een multidisciplinair en grensoverschrijdend team van coaches buigt
zich over jouw prangende vragen
rond strategie, valorisatie, juridisch
en financieel kluwen, commerciële
en internationale ontwikkeling en
klantenidentificatie.
Interesse? Meld je aan en wij nodigen
je uit voor een kennismakingsgesprek!
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Wij bieden je toegang tot een
economisch netwerk van ervaren ondernemers en experts. Neem deel aan
onze netwerkevenementen en maak
kennis met Franse en Waalse ondernemers die de knepen van het vak
kennen. We koppelen met veel plezier
startende en doorgewinterde ondernemers aan elkaar.
Interesse? Meld je aan en wij nodigen
je uit voor onze VIP-evenementen.
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