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Resultaten: de Board in 2016

De Amsterdam Economic Board zet in op het ontwikkelen van innovatieve
oplossingen voor 5 grootstedelijke uitdagingen. Het afgelopen jaar hebben
veel initiatieven tot noemenswaardige resultaten geleid. In januari vind je
een volledig overzicht van de Board-resultaten in 2016 op onze website.
Nu ontvang je alvast een preview van 10 van deze resultaten die de Board
samen met haar partners heeft behaald.
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Meetup is op 28 februari.

19 januari
Responsible Data Science #3

14 februari
Circulair Experience Event

25 januari
Innovatie ontketend: Smart
Trade Logistics

16 februari
Innovation For Health
28 februari
MaaS Meetup #2
Service
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