Doe mee met de GO!-NH Accelerator circulaire economie

Ben je een MKB-bedrijf, startup of studenten- en corporate innovatieteam met een
oplossing binnen het domein van duurzame mobiliteit of circulaire economie? Meld je
dan aan voor de volgende Accelerator en de verschillende Challenges! Inschrijven kan
nog tot 11 september 2018.
Het Acceleratorprogramma stelt startups, innovatieve MKB-bedrijven en innovatieteams
van grote organisaties in staat om in korte tijd ideeën om te zetten naar nieuwe business
modellen en versnelling te geven in customer- en product development om zo de time to
market te verkorten. Met trainingen, tools en professionele ondersteuning van experts
ontwikkel je jouw bedrijf.
De aankomende editie van GO!-NH is gericht op circulaire economie en heeft aanvullend
een tweetal regionale en industrie Challenges geopend:
- GO!-NH Accelerator circulaire economie 2018
www.go-nh.nl/accelerators/circulaire_economie_2018/
- Challenge Energie en Ruimte Haarlemmermeer 2018
www.go-nh.nl/haarlemmermeer2018
- Techport Challenge circulaire economie 2018
www.go-nh.nl/techport2018CE
Download de flyer GO!-NH Accelerator en verschillende regionale en industrie Challenges
https://go-nh.nl/wp-content/uploads/2018/07/webdoc-pdf-lo.pdf
Promotievideo van deze editie van GO!-NH: https://vimeo.com/287202946
Inschrijven GO!-NH
Schrijf je uiterlijk 11 september 2018 online in op: https://go-nh.nl/inschrijfformulier/

Introductiebijeenkomst GO!-NH Accelerator en Challenges
4 september – Provinciehuis Noord-Holland, Haarlem – Inschrijven
Aanstaande dinsdag 4 februari om 15.30 uur organiseren wij in Haarlem een introductieen netwerkbijeenkomst voor ondernemers en bedrijven uit Noord-Holland. Samen met
andere ondernemers en innovatieteams ervaar je het programma hands-on en hoor van
anderen wat voorgaande programma’s hen gebracht hebben en leer op een interactieve
manier wat GO!-NH en de diverse regionale en industrie Challenges (zoals de Techport
Challenge en Challenge Haarlemmermeer) voor je kunnen betekenen.
Schrijf je in voor deze bijeenkomst of deel dit met bedrijven waarvan je denkt dat dit
programma voor hen interessant kan zijn.

GO!-NH Accelerator duurzame mobiliteit 2018

De vorige editie van GO!-NH was in het voorjaar 2018 en gericht op duurzame mobiliteit.
DemoDay was hiervan het afsluitende event.
GO!-NH Innovating Mobility 2018 Demo Day
Even wat cijfers: op 14 juni 2018 maar liefst 24(!) innovaties met 200 bezoekers op 1
middag in de 3D Makers Zone, te Haarlem. Dit was ‘Innovating mobility 2018 Demo Day’
van GO!-NH, samen met provincie Noord-Holland en Innomics en 10-tallen partners,
waaronder Techport, Rabobank, Amsterdam Economic Board en gemeente
Haarlemmermeer.
After-movie: https://vimeo.com/277645947
DemoDay program guide: https://go-nh.nl/wp-content/uploads/2018/06/innovatingmobility-2018-go-nh-demo-day-web.pdf

GO!-NH Accelerators

In 2018 en 2019 hebben wij 4 versnellingsprogramma’s voor ondernemers, innovatieve
MKB bedrijven, instellingen en multinationals die het verschil gaan maken in duurzame
mobiliteit, circulaire economie en de energietransitie in Noord-Holland en daarbuiten.
In een programma van drie maanden gaan in totaal 10 startups, aangevuld met de
bedrijven uit de regionale en industrie Challenges (zoals vanuit Haarlemmermeer,
Techport en Rabobank) en innovatie teams van grote organisaties van idee tot een bedrijf
dat klaar is om met innovatieve oplossingen de markt te bestormen.
GO!-NH is een samenwerking tussen de provincie Noord-Holland en Innomics.
Meer informatie: www.go-nh.nl/meer-informatie

