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Natural Language Processing more accessible than ever.
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Waarom heb je jouw start-up
in België opgericht?
Ik woonde op dat moment al in België.
Omdat ons bedrijf niet locatiegebonden is,
twijfelde ik of ik in België zou blijven of terug
zou gaan naar Spanje, of misschien nog
ergens anders naartoe.
We hebben beslist om Avantopy hier op te
richten omdat de Belgische start-up cultuur
goed ontwikkeld is. Er is veel structurele en
institutionele steun voor ondernemers.
Bovendien bieden wij een AI dienst aan
die vooral op bedrijven gericht is. België is
in dat opzicht ook een strategische keuze
omdat hier veel internationale bedrijven
gevestigd zijn.

Nationaliteiten
• Oprichter:
Spaans en Belgisch.

www.avantopy.com
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Hoe ervaar jij het werken met
een internationaal start-up team?
Mijn man is Belg en ik ben Spaans. Ik ben
een grote voorstander van diversiteit,
zowel op vlak van identiteit als professionele achtergrond. Mensen met een andere
achtergrond ervaren de wereld anders en
vormen een specifieke mindset. Als je heel
verschillende mensen samenbrengt, heb
je meer de kans om iets écht nieuw en
nuttig te creëren.
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We hebben beslist
om Avantopy hier
op te richten omdat
de Belgische start-up
cultuur goed

ontwikkeld is.

Diversiteit zorgt ervoor dat mensen hun eigen
veronderstellingen in vraag stellen en hun
gedachtegang leren uitleggen. In een
multicultureel team mag je er niet vanuit gaan
dat iedereen op dezelfde manier denkt. Dat is
een uitdaging, maar ook een groot voordeel
want het dwingt je om je beslissingen beter te
beargumenteren.

Waarom ben je lid geworden
van Start it @KBC?
We zijn echt onder de indruk van het netwerk
en alle kanalen die opengesteld worden.
De Start it @KBC teamleden en start-ups zijn
heel communicatief en hulpvaardig. We kijken
er ook naar uit om de mogelijkheden van GAN,
de internationale community voor acceleratoren,
te ontdekken op vlak van internationalisering.
Op persoonlijk vlak is het ondernemerschap
vaak stresserend. Het is dan ook een geruststelling en een troost om te zien dat iedereen
met dezelfde zaken worstelt. Je leert van elkaar
hoe je met die uitdagingen kan omgaan. Start it
@KBC heeft ons dat doen inzien!

