MasterCard en Belfius willen Belgische ondernemers een boost geven
Starters en jonge ondernemers die via een project willen bijdragen tot de economische heropleving ,
kunnen zich tot 31/12/2012 inschrijven op www.boostbelgium.be
Brussel, 6 november 2012 – MasterCard® en Belfius Bank & Verzekeringen geven vandaag het
startschot van de wedstrijd « Boost Belgium ». Hiermee willen Belfius en MasterCard jonge en
startende ondernemers steunen die via hun project hun steentje willen bijdragen tot de
economische heropleving. Geïnteresseerde starters en ondernemers kunnen tot 31 december
2012 hun project indienen op www.boostbelgium.be. In februari strijden de finalisten voor de
hoofdprijs van 15.000 euro, die zal gestort worden op een MasterCard Business Prepaid kaart.
De Boost Belgium wedstrijd wordt georganiseerd naar aanleiding van de lancering van de
nieuwe MasterCard Business Prepaid kaart, de eerste prepaid kaart op de Belgische markt die
speciaal voor bedrijfsleiders en zelfstandigen bestemd is.
Een boost voor België
Het bezuinigingsklimaat dat momenteel in Europa heerst,
spaart ook België niet: “We maken momenteel zware
economische tijden mee, die gepaard gaan met een
neerslachtige
gemoedstoestand…”,
verklaart
Savina
Vandermeersch, Customer Marketing Manager Belux bij
MasterCard Europe. “Wij willen via dit initiatief ons steentje
bijdragen tot een positieve dynamiek.” “Wij werken dagelijks
met ondernemers die ook lijden onder de economische
moeilijkheden in het land,” vervolgt Gunter De Caluwé,
Marketing Director Business Banking bij Belfius Bank. “Maar
het zijn net die ondernemers op wie we kunnen rekenen om ons
land een duwtje in de rug te geven.”

Bekijk de presentatiefilm van de Boost
Belgium wedstrijd via deze link:
www.boostbelgium.be

Een wedstrijd voor starters en ondernemers
Met de «Boost Belgium» campagne richten Belfius en MasterCard zich tot starters en ondernemers
die projecten hebben die kunnen bijdragen tot de economische heropleving van het land. De Boost
Belgium wedstrijd staat meer bepaald open voor studenten die hun project willen lanceren, personen
die voor eigen rekening willen beginnen, startende bedrijfsleiders en zelfstandigen of bedrijfsleiders
die minder dan 3 jaar actief zijn. Verder mogen ook zij die al een bedrijf hebben en als zelfstandige of
binnen een nieuw bedrijf een nieuwe activiteit willen opstarten, deelnemen aan de wedstrijd.
Tijdens de campagne kunnen starters en ondernemers tot 31 december 2012 hun ondernemersproject
indienen op de website www.boostbelgium.be. Het project moet de Belgische economie stimuleren:
het kan gaan van de creatie van werkgelegenheid in België tot de promotie van Belgische producten
en diensten.

Uit de inzendingen die gepost worden op de website www.boostbelgium.be, worden tien finalisten
door een pré-jury geselecteerd die het tegen elkaar zullen opnemen in de laatste fase, die loopt van
10/01 tot 17/02/2013. Tijdens die finale zal het publiek kunnen stemmen voor het beste project. Hun
stemmen zullen vervolledigd worden door de stemmen van een jury, bestaande uit deskundigen die
betrokken zijn bij de wereld van het ondernemerschap. De winnaar mag de hoofdprijs van 15.000
EUR mee naar huis nemen om zijn project te lanceren. Ook de andere finalisten gaan niet met lege
handen naar huis. De tweede en derde plaats krijgen respectievelijk 7.500 EUR en 3.500 EUR. De
andere finalisten krijgen elk 500 EUR.
De nieuwe MasterCard Business Prepaid kaart: een betaalmiddel op maat van ondernemers
Een van de grootste uitdagingen voor startende ondernemers in het bijzonder is het budget onder
controle houden. Ze moeten erover waken dat, met de beperkte middelen waarover ze beschikken, de
kosten in de hand worden gehouden. Bovendien moeten ze hun medewerkers met beroepsuitgaven
opvolgen om zo overbodige uitgaven te vermijden. “Wij willen ondernemers een hulpmiddel
aanreiken om deze uitdagingen aan te gaan,” zegt Gunter De Caluwé van Belfius. “Daarom hebben
we samen met MasterCard een instrument op maat voor betalingen ontwikkeld: de MasterCard
Business Prepaid kaart”
De MasterCard Business Prepaid van Belfius is een prepaid-kaart
die aan een Business-zichtrekening is gekoppeld. Afhankelijk van
de geplande beroepsuitgaven kan ze worden herladen. Dankzij
deze prepaid-kaart beschikken ondernemers over een universeel
betaalmiddel dat aanvaard wordt binnen het hele MasterCard
netwerk. Bovendien behouden ze controle over de uitgaven,
aangezien er niet meer kan worden uitgegeven dan het bedrag dat
op de kaart staat. Hierdoor is de MasterCard Business Prepaid een ideale formule voor
vertegenwoordigers of nieuwe medewerkers die voor hun werk bepaalde uitgaven moeten doen, zoals
in het kader van zakenreizen of bij aankopen voor het bedrijf.
Meer informatie over de campagne vindt u op www.boostbelgium.be
###
Over MasterCard
MasterCard (NYSE: MA) is een wereldwijd betaal- en technologiebedrijf. Het exploiteert ‘s werelds
snelste netwerk voor de verwerking van betalingen, dat consumenten, financiële instellingen,
handelaars, overheden en bedrijven in meer dan 210 landen en regio’s met elkaar verbindt. De
producten en oplossingen van MasterCard maken alledaagse handelsactiviteiten (zoals winkelen,
reizen, een bedrijf runnen en financiën beheren) voor iedereen gemakkelijker, veiliger en efficiënter.
Kom meer te weten op www.mastercard.com, volg ons op Twitter @mastercardnews of praat mee op
Cashless Conversations Blog. Schrijf je hier in voor het laatste nieuws.
Over Belfius Bank & Verzekeringen :

Belfius Bank en Verzekeringen is een lokaal verankerde bank die haar commerciële activiteiten in
België uitoefent in drie domeinen: retail en commercial banking, financiële diensten voor de
overheidssector en verzekeringen. Belfius heeft 150 jaar ervaring in de publieke sector en 50 jaar
ervaring in het segment van de particuliere klanten. De bank is via de Federale Participatie- en
Investeringsmaatschappij (FPIM) in handen van de Belgische Staat en haar aandelen zijn niet
beursgenoteerd.
www.belfius.be
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