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Indien u deze mail niet goed kunt lezen, klik hier.

April 2016

connecting innovators
Amsterdam innovatiehoofdstad van Europa

Smart City Event, Amsterdam
Arena
De zesde editie van het Smart City
Event is onmisbaar voor iedere
bestuurder of professional die zich
bezighoudt met: Smart Cities,
Energy, Mobility, Lighting, Data &
Internet of Things.
Lees meer >

Startups gezocht voor The
Roast
Ben of ken jij een startende
ondernemer die weet hoe de
educatie en arbeidsmarkt in de stad

Amsterdam mag zich twee jaar lang de Europese hoofdstad van
innovatie noemen. De stad is de winnaar van de iCapitalcompetitie,
een prijs die iedere twee jaar wordt uitgereikt door de Europese
Commissie. Amsterdam nam het in de finale op tegen acht andere
steden, waaronder Berlijn, Parijs, Turijn en Eindhoven.
Lees meer >

verbeterd moet worden?
Lees meer >

Energy Fest
Meld je nu aan voor het enige
Startup Fest dat zich richt op

BSSA levert eerste groep afgestudeerden af

baanbrekende oplossingen en
disruptieve technologieën op het
gebied van energie.

Drie maanden geleden durfden 94 jongeren
het aan: deel uitmaken van de eerste groep
studenten aan de BSSA. Afgelopen vrijdag
kreeg 98 procent van hen hun diploma
uitgereikt. De tweede lichting is
gestart. Mocht je een BSSAstudent willen
aannemen, neem dan contact met ons op.

Lees meer >

Agenda

Lees meer >

Feedback gevraagd op aanpak circulaire
economie

Houd onze agenda in de gaten
voor het laatste overzicht van
events in de regio die je niet

Wethouder Abdeluheb Choho en Jacqueline Cramer nodigen burgers
en organisaties uit om te reageren op de uitkomsten van het
onderzoek ‘Amsterdam Circulair’. Waar ben je zelf al mee bezig en

mag missen!
Amsterdamlezing: Rens
Vliegenthart

http://public1.tripolis.com/preview?5BbcQY3j9v2jXCNUNGmPGdDsLA*Pm02RTezdKpmA2gf8a2omW04WWatPFj_oa_Po
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waar loop je tegenaan? Wat kan de
gemeente Amsterdam betekenen in het
realiseren van circulaire ambities in de
bouwsector en bij het gebruik van organische
reststromen?
Lees meer >

25 april 2016
Amsterdamlezing: Marieke de
Goede
9 mei 2016
BCF Career Event 2016
10 mei 2016

Rondleidingen door Volksvlijt 2056

Launchpad Meetup
23, 24 & 25 mei 2016

Van 12 april tot en met 3 juli wordt de
centrale Openbare Bibliotheek Amsterdam

Amsterdamlezing: Frank

(OBA) omgetoverd in een tijdelijk Paleis voor
Volksvlijt. Met een grote tentoonstelling over
de toekomst van de Metropoolregio
Amsterdam wordt hier een unieke
mogelijkheid gecreëerd voor alle
Amsterdammers om te dromen over de
toekomstige economie.

23 mei 2016

Lees meer >

Vandenbroucke

Amsterdamlezing: Prof. Jan
Zielonka
30 mei 2016

Jodenbreestraat 25
1011 NH Amsterdam
5e etage

Meer nieuws:

T +31 (0)20 524 11 20
www.amecboard.com
info@amecboard.com

Amsterdam heeft unieke toegang tot technische skills
Opening circular EXPO: sharing innovation
Afvalvraagstuk? Zo maak je de juiste keuze
Hoe kom je als startup verder in de circulaire economie?
De techniek is er, nu de sociale innovatie nog

Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project is mede mogelijk gemaakt met steun van het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

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