MEET THE START-UPS!
OVER INFRATECH
InfraTech is het nationale platform voor de infrasector en vindt plaats van 15 t/m 18 januari 2019 in Rotterdam Ahoy. Hoofdthema’s op de beursvloer
zijn: Infra, Water & Riolering, Openbare Ruimte & Mobiliteit en Infra & Innovatie. De beurs telt ruim 600 exposanten en meer dan 21.000 bezoekers.

OVER HOLLAND CONTECH
Holland ConTech & PropTech ondersteunt organisaties die technologie, innovatie en digitale transformatie willen gebruiken om meer winst en nieuwe
business te genereren, waardoor toekomstbestendige organisaties worden gecreëerd. Met een Nederlands ecosysteem, dat bestaat uit meer dan 60
grown-ups & partners en meer dan 100 start-up & scale-up leden. Dit netwerk helpt alle leiders, first-movers en innovators, zodat men gezamenlijk
aan de slag kan om in de bouw-, infrastructuur- en vastgoedsector succesvol te innoveren.

HOLLAND CONTECH START-UP PLEIN
Holland ConTech & PropTech en InfraTech zijn gezamenlijke initiatiefnemers van ‘Meet the Start-ups’ dat als plein gesitueerd wordt binnen het thema
Infra & Innovatie.
•

Op dit plein krijgen start-ups de ruimte om nieuwe technologieën en producten te presenteren. Dit is een uitgelezen kans om kennis uit te
wisselen en nieuwe relaties te ontmoeten.

•

Grown-ups kunnen zich hier nadrukkelijk profileren als stimulator van innovaties en als founder van het start-up plein.

Alle deelnemers zullen zichtbaar zijn in het speciaal gemaakte InfraTech E-book, waarin interviews worden gepubliceerd over het belang van
technologische innovatie. De samenwerking tussen grown-ups en start-ups biedt bedrijven een unieke kans om nieuwe technologieën te creëren of te
introduceren.

INTERESSE GEWEKT?
Op het plein is ruimte voor 10 Start-ups en 3 Grown-ups.
Het aanbod is als volgt samengesteld:
•
•
•
•
•
•

Logovermelding op het plein
Fysieke aanwezigheid met standbemanning
Mogelijkheid om deel te nemen aan de InfraTech Innovatieprijs
Vermelding van bedrijfsnaam in de catalogus en op de website
Promotie van ‘Meet the Start-ups’ via digitale nieuwsbrieven en
social media van InfraTech en Holland ConTech & PropTech
Interview E-book ‘Meet the Start-ups’ (wordt gedeeld met ruim
21.000 bezoekers)

Pakketprijs voor start-ups is € 1.500 en voor grown-ups € 5.000

CONTACT
Wilt u zich verzekeren van een plaats bij ‘Meet the Start-ups’?
Neem dan contact op met Wouter Truffino van Holland ConTech &
PropTech via 0628615727 of mail naar wouter@contechproptech.nl.

NB ‘Meet the Start-ups’ kan pas gerealiseerd worden bij voldoende belangstelling van Start-ups en Grown-ups.

Postbus 5106, 3008 AC Rotterdam

www.infratech.nl

*Genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

