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De zes genomineerde
zorginnovators zijn
bekend!

De zes geselecteerde
innovatieve scale-ups in de zorg

 

 
Ontmoet je circulaire
match

Welke circulaire start- en scale
ups zijn er op de markt? Welke
circulaire producten en diensten

 
Tip: 20-24 juni: Het innovatiefestival WeMakeThe.City en Save the Date 20 juni voor de aftrap

met de State of The Region. 
Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webbrowser versie

 
 
  

State of the Region 20 juni 2018: samenwerken
aan de toekomstige Metropool

 

 

 
 

WeMakeThe.City is het festival op 20 t/m 24 juni dat de stad beter maakt.
Vijf dagen lang pakken we, met publiek én experts, urgente uitdagingen
voor het dagelijks leven in de stedelijke omgeving op. 

De State of the Region op 20 juni 2018 vormt de aftrap van dit innovatie
festival. Top 500 influencers gaan in gesprek over hun visie op de
economische toekomst van de regio. Hoe kan jij bijdragen?
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en welzijn, uit de Metropoolregio
Amsterdam, zijn bekend. Deze
zorginnovators maken kans op
een plek in de finale van de
Nationale Zorginnovatieprijs; de
prijs voor de meest innovatieve
scale-up in de zorg. Op 23
januari pitchen de ondernemers
voor een jury en publiek voor
een plek in de landelijke finale.
Wil je erbij zijn? 

bieden ze aan? Inkopers willen
hier inzicht in krijgen om
circulair inkopen te
vergemakkelijken. De Board
ontwikkelt een online platform
en organiseert een matching
event op 22 februari. Doe je
mee?

 

 
Ken je kennisportaal?

De Metropoolregio Amsterdam
heeft alles in huis om de data
hub van Europa te worden. Dit
en onze andere inzichten, data
en feiten op het gebied van
circulaire economie, digitale
connectiviteit, gezondheid,
mobiliteit en talent voor de
toekomst delen we graag met
jou. Bekijk meer feiten en cijfers
op het kennisportaal.

 

 
City-zen Virtual
Power Plant
genomineerd voor de
Green Digital Charter
Award
City-zen is een internationaal
project voor schone energie
oplossingen voor steden.
Hiervan is de Amsterdamse
Virtuele Energiecentrale, waarin
zo’n 50 huishoudens gezamenlijk
de energie uit hun
thuisbatterijen verhandelen,
genomineerd voor de Green
Digital Charter Award van
Eurocities.

23 januari  22 februari 
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Regionale voorronde
Zorginnovatieprijs 2018

31 januari  
Save the date: City-zen days

22 februari  
Matchmaking Inkopers en
Circulaire Innovators

Tech020

7 maart  
GO!-NH Accelerator Duurzame
Mobiliteit

13 maart  
25e Zorg2025 bijeenkomst (XL
Edition)

 

amsterdameconomicboard.com

 

Service
Aanmelden voor deze nieuwsbrief
Afmelden voor deze nieuwsbrief
E-mailadres of andere gegevens wijzigen
Deze nieuwsbrief aan iemand doorsturen

  

Welcome on Board!
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