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Verder in deze update: Verslag Seminar Economische Verkenningen, Amsterdam Smart City wint
award, Circular Challenge en verslag MaaS Meetup #2
Is deze email niet goed leesbaar? Klik hier voor de webbrowser versie

Platform Amsterdam Smart City wint award

Het programma Amsterdam Smart City heeft eind vorige maand de prijs
voor 'Best Government Emerging Technologies’ ontvangen, tijdens de
World Government Summit in Dubai. Een prachtige erkenning!

Resultaten 2016 &
vooruitblik 2017
Afgelopen jaar zijn weer veel
mooie samenwerkingen tot stand
gekomen en resultaten behaald
waarmee onze regio sterker en
leefbaarder wordt. Lees hier wat
de Board en zijn partners in
2016 gedaan hebben en blik

Help circulaire
ondernemers verder
innoveren
Op dinsdag 14 februari spraken
verschillende ondernemers
tijdens de Circular Challenge hun
circulaire commitment uit. Help
jij hen om hun initiatieven
verder te brengen? Ga naar onze

alvast vooruit op het jaar 2017.
http://public1.tripolis.com/preview?Di5TQbUQeD*B81ZswJynPatahO54WBKBe7V_jcULzfTyZ1LkuYF26TWF67bhBvet
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website om te zien hoe jij kunt
bijdragen.

MaaS Meetup #2:
nooit meer in de file?

Hoe staat onze regio
er economisch voor?

In de toekomst zo slim en

Hoe gaat het met de economie

duurzaam mogelijk reizen? Op

van de Metropoolregio

dinsdag 28 februari ging tijdens

Amsterdam? Donderdag 2 maart

de tweede editie van de MaaS

stond EYE in het teken van de

Meetup de verkenning verder.

Economische Verkenningen

Hoe werkt MaaS (Mobility as a

2017. We zetten de belangrijkste

Service) in de praktijk?

ontwikkelingen voor je op een
rij.

10 maart

Tech Startup Job Fair
10 maart

22 maart

EHealth Steden Estafette: Age
Friendly City
23 maart

ADS Coffee & Data: Blockchain
16 maart

Responsible Data Science
Seminar Series

Goed op weg met waterstof
24 maart

Launch Event Amsterdam
School of Data Science
13 april

Naar een inclusieve
arbeidsmarkt: gelijke kansen
voor iedereen
Service

amsterdameconomicboard.com

Aanmelden voor deze nieuwsbrief
Afmelden voor deze nieuwsbrief
Emailadres of andere gegevens wijzigen
Deze nieuwsbrief aan iemand doorsturen

http://public1.tripolis.com/preview?Di5TQbUQeD*B81ZswJynPatahO54WBKBe7V_jcULzfTyZ1LkuYF26TWF67bhBvet

2/3

3032017

Amsterdam Economic Board

http://public1.tripolis.com/preview?Di5TQbUQeD*B81ZswJynPatahO54WBKBe7V_jcULzfTyZ1LkuYF26TWF67bhBvet

3/3

