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Beste Team,

Jullie zijn begonnen! Op het Kick-Off Event van De Partnership Verkiezing hebben sprekers, facilitators en
experts jullie geholpen om een eerste business-case te ontwikkelen. En dit is pas het begin: Samen brengen we
jullie case naar een hoger niveau!
What’s next?!
1. Het uitwerken van je business-case: De Partnership Academie
Het uitwerken van je business-case doe je met je team. Wij helpen je erbij.
De Partnership Academie bestaat uit vier sessies waarin je met behulp van een coach en expert wordt geholpen
je business-case naar een hoger niveau te tillen. De sessies sluiten naadloos aan op de jurybeoordeling in
november.
Mocht je nog niet hebben bevestigd dat je meedoet, schrijf je dan in via
departnershipverkiezing@thepunchypack.nl.

Alle sessies vinden plaats van 17.00-21.00 nabij Den Haag CS of Amsterdam CS
• Sessie 1: 03-07-2014
Why – Hoe zet je een issue om in een kans vanuit de core business?
Locatie:
FMO, Anna van Saksenlaan 71, Den Haag
• Sessie 2: 24-07-2014
Engage – Hoe verkoop je je plan intern?
Locatie:
PUM, Bezuidenhoutseweg 12, Den Haag
• Sessie 3: 28-08-2014
Business Model – Hoe ontwikkel en test je je business model?
Locatie:
Vodafone, Simon Carmiggeltstraat 6, Amsterdam
• Sessie 4: 25-09-2014
Impact – Hoe creëer en meet je Social & Environmental impact?
Locatie:
FMO, Anna van Saksenlaan 71, Den Haag
2. Inleveren van je business-case: dinsdag 7 oktober 12.00
Doe dit aan de hand van de ‘proposal business-case’.
3. Votes: 4 t/m 18 november
Nadat je je business-case hebt ingeleverd plaatsen wij een korte samenvatting op onze website zodat er gestemd
kan worden! Zorg voor een ijzersterke Social Media campagne om zoveel mogelijk stemmen te werven.
4. Pitchtraining voor team pitcher: donderdag 7 november
Op het Finale Event pitch je in 1 minuut je business-case voor de jury. Om je zo goed mogelijk voor te bereiden is
er een pitchtraining georganiseerd met een ervaren trainer die de pitcher uit je team klaarstoomt.
5. Finale 18 november
Op het Finale Event pitch je je geniale idee voor een investering in een ontwikkelingsland aan de jury en wie weet
ga jij naar huis met de Award! De winnaar zal worden geselecteerd aan de hand van de jury (40%) en de
peer-to-peer review (20%). Wil je je beoordelingscijfer verhogen? Het aantal online stemmen telt mee voor nog
eens 20% en een spetterende pitch tijdens het Finale Event telt ook nog eens mee voor 20%.
We zijn regelmatig in contact met jullie (teamleider). Als je vragen hebt, bel of mail ons gerust via onderstaande
gegevens. Zet hem op!
Met vriendelijke groet,
The Punchy Pack, het ministerie van Buitenlandse Zaken, FMO, Academie Supporters en Young Professional
Friends
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