Warszawa, 14.12.2015
GammaRebels, jeden ze stu najbardziej wpływowych akceleratorów startupów na
świecie według tegorocznego rankingu portalu Hot Topics*, ogłasza powstanie
warszawskiej edycji Startup Next - programu pre-akceleracyjnego dla startupów
organizowanego przez Techstars.
Warszawska edycja programu Startup Next zbierze w jednym miejscu doświadczonych
branżowych ekspertów oraz mentorów aby przez sześć tygodni pomagać i wspierać
wybrane młode firmy technologiczne.
Nabór do rozpoczynającej się 14 stycznia 2016, pierwszej edycji już się rozpoczął.
Program składa się z cotygodniowych intensywnych sesji trwających trzy godziny dzięki
czemu uczestnicy mają wystarczająco czasu aby wdrożyć wiedzę uzyskaną podczas
spotkań z mentorami. Dodatkową korzyścią jest fakt, że udział w Startup Next jest
całkowicie bezpłatny.
„Startup Next jest doskonałą okazją dla startupów w naszym regionie, aby dobrze
przygotować do uczestnictwa w akceleratorze lub do zebrania pierwszej rundy
finansowania” informuje Piotr Tuszyński, zarządca programu Startup Next w Warszawie.
Krzysztof Kowalczyk, Partner Zarządzający funduszu HardGamma Ventures i założyciel
akceleratora GammaRebels, podkreśla, że partnerstwo ze Startup Next wynikło
naturalnie.
„HardGamma jest aktywnym inwestorem w programie Techstars w Londynie, więc
kolejnym naturalnym krokiem jest zaangażowanie się w Startup Next” powiedział
Kowalczyk.
Dyrektor Globalny Startup Next, Karina Costa powiedziała, że „mocno popodnosimy
jakość naszych programów dzięki możliwościom, które nam daje Techstars”
„Jako prowadzących program, Startup Next angażuje seryjnych przedsiębiorców oraz
fundusze typu seed, dzięki czemu uczestnicy otrzymują porady z pierwszej ręki jak
również kontakty do najlepszych mentorów z całego ekosystemu” dodała Costa.
Startup Next nie kończy się tylko na sesjach mentoringowych, kolejną zaletą programu
jest dalsze wsparcie po jego zakończeniu oraz dostęp do szerokiej sieci absolwentów.

Do inauguracyjnej edycji programu Startup Next Warsaw można zaaplikować już dziś,
klikając w link: http://www.up.co/communities/poland/warsaw/startup-next/8350
O GammaRebels:
GammaRebels jest programem akceleracyjnym dla przedsiębiorców w szeroko
zrozumianym sektorze cyfrowym. Jest intensywnym programem, który trwa trzy
miesiące w Warszawie. Przeprowadziliśmy dwie edycje, w latach 2011 i 2012-13.
Akcelerator jest skierowany do startupów we wczesnej fazie rozwoju i jest zarządzany
przez fundusz VC HardGamma Ventures, jeden z wiodących spółek tego typu w Polsce,
który został uruchomiony w 2011. roku. Fundusz inwestuje w spółki w Polsce i w Europie
środkowo-centralnej (CEE), Londynie i okazyjnie w Stanach Zjednoczonych.
HardGamma był także inwestorem w dwóch edycjach Springboard i jest aktywnym
inwestorem w Techstars w Londynie.
*https://www.hottopics.ht/stories/funding/100-leaders-of-top-tech-accelerators/

