MICHIEL MULLER
Serial Entrepreneur. Een specialist in
ondernemerschap, innovatie, daadkracht en het
openbreken van markten.

Categorie
Business & Management, Retail & Handel

Tijdslijn

Type

2016

Leidinggevende & Ondernemer, Visionair &
Innovator

Muller wint met Picnic de
Beste Start-up Award

2015

Inzetbaarheid
Keynote spreker, Dagvoorzitter/ Presentator

Muller richt online
supermarkt Picnic op

Talen

2011

Afkomstig van

Muller wint met
Fashionlista de Beste Startup Award

2010
Mullers boek 'Ervaringen
van een serial
entrepeneur' wordt beste
ondernemers- boek

2004
Muller richt de succesvolle
ondernemeing Route
Mobiel op

2001
Muller richt de succevolle
onderneming Tango op

EN, NL, F

Nederland

Biografie
Michiel Muller is co-founder van Picnic, een
nieuwe online supermarkt. Hij is een specialist in
ondernemerschap, innovatie, daadkracht en het
openbreken van markten.
Als serial-entrepreneur bouwde Michiel Muller
(1964) samen met oprichter Marc Schröder de
onbemande benzineketen Tango uit tot een
ongekend succes.
Daarna richtte hij samen met Marc Route Mobiel
op, de concurrent van de ANWB Wegenwacht
en brak daarmee wederom een markt open. Met
Bieden en Wonen brachten ze vervolgens
innovatie naar de woningmarkt door een online
veilinghuis te starten.
Muller is ook actief als investeerder. In 2011
participeerde hij samen met het fonds van

Skype-oprichter Zennström in Fashiolista.com,
een snel groeiende social fashion community en
Vault79.com, een online veilingsite. Daarnaast zit
hij in de Raad van Bestuur van LaDress.
Als Top 100 marketeer won Muller vele
marketingprijzen, wordt regelmatig gevraagd
voor Radio en TV-optredens en werd o.a.
onderscheiden met een Effie en een Accent.
Muller schreef het boek “Ervaringen van een
Serial Entrepreneur” dat door het publiek als
ondernemersboek van het jaar 2010/11 werd
gekozen.
Muller is lid van de adviesraad van het Holland
Program on Entrepreneurship HOPE (Erasmus
Universiteit Rotterdam/TU Delft/Leiden
University) en van het Amsterdam Center of
Entrepreneurship ACE (Universiteit van
Amsterdam/Vrije Universiteit/Hogeschool van
Amsterdam/Hogeschool InHolland Amsterdam).
Muller is columnist voor FD Young Entrepreneur.
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