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1. ALGEMENE INLEIDING 

 
Argentinië heeft sinds de jaren 80 veel economische moeilijkheden gekend. Deze resulteerden in de 
diepste recessie die het land doorheen zijn bestaansgeschiedenis ooit heeft meegemaakt. Het land heeft 
talloze herstructureringsplanning doorgevoerd en strijdt al enige tijd tegen hoge inflatie. Het land van 
de tango met 5 Nobelprijzen en eindeloze ongerepte natuur heeft echter altijd het hoofd boven water 
kunnen houden en investeerders de nodige hoop en vertrouwen kunnen blijven geven. 
 
Door het harde werk en het nastreven van een duidelijk toekomstvisie is het land een Latijns-
Amerikaanse economisch grootmacht gebleven. Samen met Mexico en Brazilië is Argentinië 1 van de 3 
landen die deel uitmaken van de G20. De Argentijnse overheid investeert sterk in durfkapitaalfondsen 
en werkt onophoudelijk aan nieuwe wetgeving die het ondernemen aanmoedigt.  
 
De Argentijnse start-up scene blijft uitbreiden en er wordt in dit land duidelijk gewerkt aan een nieuwe 
generatie bedrijven. Enkele ambassadeurs van deze nieuwe generatie zijn Bluesmart, satelliet start-up 
Satellogic, de online marktplaats Agrofy, Auth0 en het crowdfunding platform Crowdium. 
De economische geschiedenis van Argentinië heeft de bevolking geleerd om vindingrijk te zijn in tijden 
van tegenspoed. De kracht van Argentinië is afhankelijk van de veerkrachtige Argentijnse bevolking.  
 
De meeste succesvolle bedrijven in Latijns-Amerika zijn afkomstig uit Argentinië. Het land is zeer goed in 
het bereiken en bespelen van internationale markten. We zien dat de successen van MercadoLibre, 
Digital Ventures en OLX het land op de kaart heeft gezet als start-up hub in Zuid-Amerika. De overheid 
werkt aan het reduceren van risico’s voor investeerders, zo organiseerde het land de G2O bijeenkomst 
en WEF Latin America. Dit zijn enkele zaken die helpen om vertrouwen te winnen op internationaal 
niveau. 
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1.1 BUENOS AIRES 

Buenos Aires is de grootste stad in Argentinië en met meer dan 3 miljoen inwoners is de hoofdstad het 
economisch centrum van het land. Ongeveer 90% van de start-ups zetten hun eerste stappen in Buenos 
Aires, dit omwille van de internationale aanwezigheid en de overvloed aan talent. Ook het hoge niveau 
van het onderwijs en de vele co-working spaces maken van Buenos Aires de ideale plek voor starters. 

1.2 CÓRDOBA 

Córdoba is de tweede stad van Argentinië. Ze is gekend voor de vele universiteiten die in de stad 
gevestigd zijn. De studentenstad heeft enorme aantrekkingskracht voor jong Argentijns 
ondernemerstalent. Verder zijn er ook enkele belangrijke accelerators aanwezig in Córdoba. Incutex 
voorziet kapitaal, begeleiding en een uitgebreid netwerk aan start-ups. De succesvolle accelerator 
begeleide reeds enkele start-ups zoals; Fligoo, Winclap, GiFlyBike ,.. 
 
De vele universiteiten in Cordoba fungeren vaak ook als incubators, al dan niet via samenwerkingen 
onderling. Ze stimuleren innovatie en dragen het ondernemerschap hoog in het vaandel. 

1.3 MENDOZA 

Net zoals Buenos Aires en Cordoba beschikt Mendoza over een groot aantal hoogopgeleide inwoners. De 
start-up scene in Mendoza concentreert zich voornamelijk op hernieuwbare energie en andere 
milieuvriendelijke oplossingen voor onze aarde en de regio zelf. 

1.4 ROSARIO 

Rosario ligt op enkele uren verwijderd van Buenos Aires. De stad beschikt over een zeer goede ligging 
en staat bekend als het hart van de Argentijnse agro-industrie. Een groot deel van de Argentijnse agro-
industrie is tot op heden nog niet bekend met technologie. De agro-focused start-ups ontwikkelen 
technologie die het werk aanzienlijk verlichten en optimaliseren. In de regio worden er hoge volumes 
agroproducten verwerkt en daarbuiten is de regio een ware referentie voor de volledige sector, op 
nationaal en op internationaal niveau. 

1.5 COST OF LIVING 

Argentinië is een relatief goedkoop land om te leven, uiteraard is dit afhankelijk van je levensstijl en 
waar je woont. Het is mogelijk om comfortabel te leven met niet zo veel geld als in enkele Europese 
landen per maand. Elektriciteit, water en gas zijn relatief goedkoop en worden daarenboven gedeeltelijk 
gesubsidieerd. 
 
Huur is vaak de grootste kost, dit is niet anders in Argentinië. Een 1-slaapkamer appartement in het 
stadcentrum van Buenos Aires is gemiddeld 550 dollar, buiten het centrum is dit uiteraard goedkoper. 
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Wat gezondheidszorg betreft, heeft Argentinië een goed ontwikkeld nationaal gezondheidszorgsysteem 
dat beschikbaar is voor expats. Vanwege lange wachttijden op behandeling kiezen sommige expats 
echter voor een particuliere ziektekostenverzekering, deze zal uiteraard uw maandelijkse kosten 
verhogen. 
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2. INCUBATOREN 

 

2.1 CITES 

Incubator van de Sancor Seguror Group. Deze incubator focust zich vooral op Fintech, gezondheid BioTech 
en AgroTech. Ze bieden hulp aan op het vlak van kapitaal (max USD 500.000) en op het vlak van 
kantoorruimte. 
http://cites-gss.com   

2.2 EMPREAR  

Is een volledig autonome non-profit die in het leven werd geroepen na de crisis van 2001. Het doel van 
Emprear is de ondernemersgeest doorheen Argentinië te verspreiden en het innovatief denken aan te 
moedigen. 
http://emprear.org.ar/ 

2.3 INCUBATEC  

Incubator die zich specialiseert in Tech startups, Incubatec helpt bedrijven met overleven tijdens de groei 
en start periode. Ze bieden hulp aan op technologisch, operationeel, fiscaal en juridisch vlak.  
https://www.incubatec.com.ar/ 

2.4 NJAMBRE 

Njambre is een incubator die bedrijfsmodellen ondersteunt die een positieve sociale of ecologische 
impact hebben in Latijns-Amerika. Deze incubator helpt strategieën te ontwikkelen en opent tal van 
deuren door middel van het samenbrengen van partijen. 
http://www.njambre.org/ 
  

http://cites-gss.com/
http://emprear.org.ar/
http://emprear.org.ar/
https://www.incubatec.com.ar/
http://www.njambre.org/
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3. ACCELERATORPROGRAMMA’S 

3.1 XPAND VENTURES 

Accelerator van de Clarín-groep. Ze investeren tussen USD 50.000 tot USD 250.000 in start-ups die zich 
focussen op agrotech, fintech, e-commerce en media. 

3.2 WAYRA  

Accelerator van Grupo Telefónica, biedt investering aan tot USD 50.000 werkruimte, toegang tot een 
wereldwijd netwerk van partners, mentoren en experts, plus de mogelijkheid om samen te werken met 
de bedrijven van Grupo Telefónica wereldwijd. –  https://ar.wayra.com/ 

3.3 IMAGINE LAB 

Accelerator van Chileense origine en partner van de San Cristobal Groep in Argentinië, biedt 
investeringen aan tot USD 100.000. Imagine Lab beschikt over coaches, mentors en experts die 
workshops en training voorzien. 

3.4 INCUTEX 

Incutex, gevestigd in Córdoba en investeren tot USD 100.000 in maximaal 3 start-ups per jaar in 
Argentinië.  -  www.incutex.com.ar/ 

3.5 EKLOS 

Accelerator van AB InBev, focust zich op de massaconsumptie-industrie. – www.eklos.com.ar/ 

3.6 GRIDEXPONENTIAL  

Accelerator voor star ups met de focus op wetenschap. – www.gridexponential.com 

3.7 GLOCAL 

Eerste Latijns-Amerikaanse accelerator exclusief gewijd aan agro Tech, investeert tussen USD 25.000 en 
USD 50.000 in de agrosector. - www.glocalmanagers.com 

  

https://ar.wayra.com/
http://www.incutex.com.ar/
https://www.eklos.com.ar/
http://www.gridexponential.com/
http://www.gridexponential.com/
http://www.glocalmanagers.com/
http://www.glocalmanagers.com/
http://www.glocalmanagers.com/
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4. BELANGRIJKSTE VC’S EN KAPITAALFONDSEN 

4.1 KASZEK VENTURES 

Richt zich op Tech Start-ups in Latijns-Amerika. Ze beiden naast kapitaal ook hulp aan op het vlak van 
mentoring, networking en productontwikkeling. - www.kaszek.com/ 

4.2 NXTP LABS  

Een van de meest actieve venture capital funds in Latijns-Amerika. NXTP Labs is actief in Argentinië, 
Chili, Colombia, Mexico en Uruguay. Deze accelerator heeft in de afgelopen 5 jaar geïnvesteerd in meer 
dan 175 bedrijven. - www.nxtplabs.com/ 

4.3 CAP VENTURES  

Venture dat investeert in middelgrote bedrijven met groeipotentieel in Argentinië. Dit venture capital 
fonds beschikt over USD 16 miljoen.  

4.4 PATAGONIË VENTURES  

Een privaat investeringsfonds dat investeert in high-potential internet start-ups in Latijns-Amerika. - 
www.patagoniaventures.com 

4.5 JAGUAR VENTURES  

VC-fonds die internet start-ups helpt om operationele problemen op te lossen, ze helpen start-ups met 
het definiëren en ontwikkelen van langetermijnvisies. – www.jaguarvc.com 

4.6 CYGNUS VENTURES - DRAPER CYGNUS  

Een fusie van 2 VC-fondsen, gekend voor hun investeringen in high potential start-ups. - 
www.cygnusvc.com 

4.7 PYMAR FUND  

VC Fund opgericht door de Company and Growth Foundation (FEC) van Spanje met een focus op 
Argentijnse bedrijven die de Latijns-Amerikaanse en wereldwijde markt bedienen. www.axventures.com 

https://www.kaszek.com/
http://www.nxtplabs.com/
http://www.patagoniaventures.com/
http://www.patagoniaventures.com/
http://jaguarvc.com/
http://www.cygnusvc.com/
http://www.cygnusvc.com/
https://www.axventures.com/
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4.8 SOUTH VENTURES  

VC-fonds die zich focust op start-ups met hoog potentieel in Argentinië, Brazilië, Colombia, VS en Spanje. 
South Venture investeert met fondsen zoals Sequoia, Google Ventures en Goldman Sachs. 
www.sthventures.com 

4.9 ALAYA CAPITAL PARTNERS  

VC Fund met als doel het bevorderen, consolideren en verhogen van de waarde van 
technologiebedrijven in Latijns-Amerika. www.alaya-capital.com/ 

4.10 54 VENTURES  

VC Fund gericht op start-ups met een hoog potentieel in Latijns-Amerika. – www.54ventures.com 

4.11 MOUNTAIN NAZCA 

VC Fonds met activiteiten in San Francisco, Mexico City, Bogota, Buenos Aires en Santiago de Chili. 
Mountain Nazca is een product van de fusie tussen Nazca Ventures en Mountain Partners. – 
www.mountainnazca.com 

5. OVERHEIDSINSTANTIES 

5.1 ACADEMIA BUENOS AIRES EMPRENDE 

In 2015 richtte het stadsbestuur van Buenos Aires de Academia Buenos Aires Emprende op, een initiatief 
om burgers te informeren over het oprichten van ondernemingen en bedrijven. Voor veel Argentijnen 
lijkt echter de weg vooruit nog zeer moeilijk, maar de startup-scene van Argentinië verbetert zeer snel en 
kent een exponentiele groei.  
 
In 2017 werd er een wet goedgekeurd die fiscale voordelen, versnelde opstartprocedures en financiële 
ondersteuning voorziet aan startende bedrijven. Deze “Ley de Emprendedores” wordt ondersteund door 
de associatie van ondernemers in Argentinië (ASEA) en de Argentijnse Vereniging van Private Equity, 
Venture en Seed Capita (ARCAP). 

https://sthventures.com/
https://sthventures.com/
https://alaya-capital.com/
http://www.54ventures.com/
http://www.54ventures.com/
https://www.mountainnazca.com/
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6. OVERHEIDSINCENTIVES 

6.1 FONDO SEMILLA 

Ministerie van Productie: via een netwerk van starterscentra kunnen ondernemers met een idee of een 
reeds gevormde onderneming die voordelen biedt op ecologisch of sociaal niveau zich kandidaat stellen 
voor leningen tot maximaal 250.000 dollar. 

6.2 INCUBATE  

Biedt persoonlijke ondersteuning (150.000- Equity Free) evenals is het mogelijk om toegang te krijgen tot 
kantoorruimte met het oog op stimuleren van het ondernemerschap. Dit programma is beschikbaar 
voor nationale start-ups als voor internationale start-ups. 

6.3 FONDCE: 

Het doel van dit trustfund is om ondernemerschap te stimuleren en bepaalde procedures te versnellen 
om het ondernemen vlotter te laten verlopen. Verder helpt dit fonds met het genereren van kapitaal en 
begeleiding voor Argentijnse startups. 
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7. LOKALE INFLUENCERS EN START-UPMEDIA 

7.1 FACEBOOKGROEPEN 

Startupar- Facebook 
https://www.facebook.com/groups/startupar/ 
 
StartupArg-Facebook 
https://www.facebook.com/startupsarg/ 
 
StartUpBuenosAires- Facebook 
https://www.facebook.com/StartUpBuenosAires/ 
 

7.2 MEETUPS 

Founders Live Buenos Aires 
https://www.eventbrite.com/e/founders-live-buenos-aires-6ta-edicion-registration-
71313471513?ref=enivtefor001&invite=MTc1MTQ3NjkvbGlzYS5iZXNzZXJtYW5AZ21haWwuY29tLzA%3D%0A&u
tm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=inviteformalv2&utm_term=attend&fbclid=IwAR
2TI8w7M9sliX-jxmN55GLmkMSA4EwvSkkoIpx0l6mxnYCZW2_n29XUCzo 
 
Emprendete 
https://www.eventbrite.com.ar/e/emprendete-tickets-66068870771?aff=eac2 
 
Cocktail para Emprendedores 
https://www.eventbrite.com.ar/e/cocktail-para-emprendedores-tickets-67771262671?aff=eac2 
 
Desayuno para Emprendedores 
https://www.eventbrite.com.ar/e/desayuno-de-emprendedores-octubre-tickets-71406369373?aff=eac2 

8. SUCCCESVOLLE START-UPS 

8.1 GLOBANT (ARGENTINA) 

Globant is een Argentijns IT-bedrijf dat software ontwikkelt en levert doorheen heel Zuid-Amerika. Het 
bedrijf is ook actief op de Europese markt en staat genoteerd op de New York Stock Exchange sinds 
2014. 

https://www.facebook.com/groups/startupar/
https://www.facebook.com/startupsarg/
https://www.facebook.com/StartUpBuenosAires/
https://www.eventbrite.com/e/founders-live-buenos-aires-6ta-edicion-registration-71313471513?ref=enivtefor001&invite=MTc1MTQ3NjkvbGlzYS5iZXNzZXJtYW5AZ21haWwuY29tLzA%3D%0A&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=inviteformalv2&utm_term=attend&fbclid=IwAR2TI8w7M9sliX-jxmN55GLmkMSA4EwvSkkoIpx0l6mxnYCZW2_n29XUCzo
https://www.eventbrite.com/e/founders-live-buenos-aires-6ta-edicion-registration-71313471513?ref=enivtefor001&invite=MTc1MTQ3NjkvbGlzYS5iZXNzZXJtYW5AZ21haWwuY29tLzA%3D%0A&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=inviteformalv2&utm_term=attend&fbclid=IwAR2TI8w7M9sliX-jxmN55GLmkMSA4EwvSkkoIpx0l6mxnYCZW2_n29XUCzo
https://www.eventbrite.com/e/founders-live-buenos-aires-6ta-edicion-registration-71313471513?ref=enivtefor001&invite=MTc1MTQ3NjkvbGlzYS5iZXNzZXJtYW5AZ21haWwuY29tLzA%3D%0A&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=inviteformalv2&utm_term=attend&fbclid=IwAR2TI8w7M9sliX-jxmN55GLmkMSA4EwvSkkoIpx0l6mxnYCZW2_n29XUCzo
https://www.eventbrite.com/e/founders-live-buenos-aires-6ta-edicion-registration-71313471513?ref=enivtefor001&invite=MTc1MTQ3NjkvbGlzYS5iZXNzZXJtYW5AZ21haWwuY29tLzA%3D%0A&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=inviteformalv2&utm_term=attend&fbclid=IwAR2TI8w7M9sliX-jxmN55GLmkMSA4EwvSkkoIpx0l6mxnYCZW2_n29XUCzo
https://www.eventbrite.com.ar/e/emprendete-tickets-66068870771?aff=eac2
https://www.eventbrite.com.ar/e/cocktail-para-emprendedores-tickets-67771262671?aff=eac2
https://www.eventbrite.com.ar/e/desayuno-de-emprendedores-octubre-tickets-71406369373?aff=eac2
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8.2 DESPEGAR.COM 

Despegar is een online reisbureau. Met een waarde van bijna US$ 2 miljard behoort het bedrijf tot een 
selecte groep van Latijns Amerikaanse Unicorns. 

8.3 MERCADOLIBRE (ARGENTINA) 

Deze e-commerce website groeide sinds 1999 in geen tijd uit tot meest gebruikte online marktplaats in 
Latijns-Amerika. Het platform telt ongeveer zo een 174 gebruikers en is ook het eerste Latijns 
Amerikaanse tech bedrijf dat geregistreerd staat op de Nasdaq. 

8.4 OLX  

OLX is een online marktplaats die wereldwijd beschikbaar is. Via het platform worden er rechtstreeks 
goederen en diensten aangeboden aan de consument. OLX telt wereldwijd meer dan 200 miljoen 
gebruikers die maandelijks actief zijn. Het platform brengt kopers en verkopers samen en is goed voor 
8,5 miljoen transacties per maand. 

8.5 AUTH0 

Auth0 is een authenticatie- en autorisatieprovider die zich specialiseert in het vergemakkelijken en 
vereenvoudigen van het gebruik tussen verschillende apps. Verder biedt het bedrijf oplossingen voor 
zowel ontwikkelaars als bedrijven 

8.6 PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A.  

Prisma Medios de Pago S.A. is een bedrijf dat zich toespitst op het verkopen en ontwikkelen van 
systemen. We ontwikkelen en verkopen systemen, software, platforms die gebruikt worden voor 
betalingen in het dagelijkse leven. 

9. BELANGRIJKSTE TECH EN START-UP EVENTS 

9.1 SALUD INNOVATECH 

https://www.eventbrite.com.ar/e/salud-innovatech-medicina-exponencial-tickets-
68811841069?aff=ebdssbdestsearch 
 

 

https://www.eventbrite.com.ar/e/salud-innovatech-medicina-exponencial-tickets-68811841069?aff=ebdssbdestsearch
https://www.eventbrite.com.ar/e/salud-innovatech-medicina-exponencial-tickets-68811841069?aff=ebdssbdestsearch
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9.2 BAIRES VALLEY 

http://www.eventosdeargentina.com/uncategorized/se-realizara-baires-valley-en-buenos-aires-sobre-
innovacion-y-trabajo-del-futuro/ 

 

9.3 CSA LATAM FORUM 

https://www.eventbrite.com.ar/e/csa-latam-forum-2019-tickets-71931399753?aff=ebdssbdestsearch 
 

9.4 INNOVACION SIN HUMO 

https://www.eventbrite.com.ar/e/innovacion-sin-humo-vol-8-registration-
70445035999?aff=ebdssbdestsearch 

 

9.5 TU FUTURO DIGITAL 

https://www.eventbrite.com.ar/e/tu-futuro-digital-ga-tickets-72159285365?aff=ebdssbdestsearch 
 
 

 

http://www.eventosdeargentina.com/uncategorized/se-realizara-baires-valley-en-buenos-aires-sobre-innovacion-y-trabajo-del-futuro/
http://www.eventosdeargentina.com/uncategorized/se-realizara-baires-valley-en-buenos-aires-sobre-innovacion-y-trabajo-del-futuro/
https://www.eventbrite.com.ar/e/csa-latam-forum-2019-tickets-71931399753?aff=ebdssbdestsearch
https://www.eventbrite.com.ar/e/innovacion-sin-humo-vol-8-registration-70445035999?aff=ebdssbdestsearch
https://www.eventbrite.com.ar/e/innovacion-sin-humo-vol-8-registration-70445035999?aff=ebdssbdestsearch
https://www.eventbrite.com.ar/e/tu-futuro-digital-ga-tickets-72159285365?aff=ebdssbdestsearch
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