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#1 Circular Challenge: doe mee!

Op grote schaal producten hergebruiken en grondstofstromen
sluitend maken: daar gaan we voor! In de aftrap van deze eventreeks op
14 februari staan onder andere circulaire bedrijvigheid en pitches centraal.
Ook omarmen partijen live circulaire initiatieven met Circular
Commitments. Doe jij mee?

Experience the Smart
City: boek nu!

Nederlandse Data
Science Prijzen 2017

Onze regio inspireert! En dus

Om Nederland op de kaart te

biedt Amsterdam Smart City

zetten als hét data science-land,

buitenlandse delegaties een

lanceren KHWM en de Big Data

echte "smart experience"

Alliance prijzen rond innovatief

langs praktijkvoorbeelden in de

onderzoek en ondernemerschap.

slimme stad. De zes

Ben jij ondernemer,

tours behelzen thema's

wetenschapper of beleidsmaker

als energie, mobiliteit en

met een bijzonder dataproject?

Internet of Things.

Schrijf je voor 21 maart in.

E-healthweek 2017

Bloggers gezocht!

Tijdens de E-healthweek staat

Onze website is dé plek voor

heel Nederland in het teken van

artikelen rondom innovatie en

digitale innovatie in de zorg. Hoe

samenwerkingen die bijdragen

helpt technologie ons naar een

aan een groene, schone, slimme

beter en effectiever zorgstelsel?

en gezonde metropool. Heb jij

Kijk welke organisaties hun

een interessante visie op één

deuren openen bij jou in de

van onze vijf thema's? Laat je

buurt.

horen!

21-26 januari
E-healthweek 2017
25 januari
Innovatie ontketend: Smart
Trade Logistics
6-10 februari

16 februari
Conference: Innovation for
Health
16 februari
Responsible Data Science
16 februari

ACE Venture Lab Bootcamp

TECH020

9 februari
The ROAST: Digitale
Connectiviteit
14 februari
#1 Circular Challenge

16 februari
Route Circulair
20 februari
Deadline Upcycle City
Competitie
Service
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