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Holland ConTech Startup Plein  
Stap in de lift op het Holland ConTech Startup Plein tijdens InfraTech 2017!   
 
Over InfraTech 
InfraTech 2017 is de tweejaarlijkse ontmoetingsplaats voor de infrasector en vindt plaats 
van  17 t/m 20 januari 2017 in Rotterdam Ahoy. Hoofdthema’s op de beursvloer zijn: 
infrastructuur, water, openbare ruimte & mobiliteit, riolering en infra innovaties. De 
beurs telt circa 550 exposanten en ruim 20.000 bezoekers uit heel Nederland en 
omringende landen. De komende editie staat in het teken van ‘Slim verbinden’. 
 
Over Holland ConTech 
Holland ConTech (Constuction Technology) verbindt startups met grownups om te 
inspireren en rendabel te innoveren. Wij zijn de business club voor de bouw, vastgoed en 
infra sector. Door te experimenteren met startups, leer je sneller en innoveer je 
effectiever. Nieuwe technologieën waar wij veel potentie in zien zijn: Robotica, Drones, 
Virtual/Augemented/Mixed Reality, Big Data, 3D Printing, Internet of Things, Smart 
Energy, Smart Software, Design Technology, maar natuurlijk ook New Materials, Circular 
Economy, Business Model Innovation en Social Innovation! 
 
Holland ConTech Startup Plein  
Holland ConTech organiseert tijdens InfraTech 2017 het startup plein. Op het plein is 
ruimte voor startups om nieuwe technologieën en producten te tonen en te pitchen in de 
lift. 
 
In een dynamische omgeving is er ruimte om te netwerken en kennis uit te wisselen. Op 
het plein zullen netwerkborrels plaatsvinden voor de smaakmakers en innovators uit de 
sector.  
 
Ook voor de grownups is er op het plein de gelegenheid om zich te profileren. Dit kan 
middels het sponsoren van bijeenkomsten, borrels, het adopteren van het plein en het 
zichtbaar zijn in het speciaal gemaakt E-book voor de InfraTech met een interview over 
het belang van technologische innovatie. Door de connectie met de startups wordt er 
voorsprong gecreëerd met nieuwe technologieën.  
 
Het plein is gesitueerd in het thema Infra innovaties.   
 
Hoe kunt u participeren? 
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor organisaties die kunnen deelnemen 
aan het Holland ConTech startup plein. Momenteel is er ruimte gereserveerd voor  
maximaal 10 startups en 10 grownups en partners.  
 
Aanbod 
Er is op het plein ruimte voor 10 startups en 10 grownups en partners. Het plein wordt 
actief gepromoot in de communicatiecampagne van de vakbeurs InfraTech en in de 
media-uitingen van Holland ConTech.   
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Het aanbod is als volgt samengesteld: 
 
Startups: € 750 

! Product of technologie tonen op zuil of scherm op eigen plek op het plein. Inclusief 
logovermelding. 

! Fysieke aanwezigheid met standbemanning 
! Pitch geven over product of technologie (1x per dag) 
! Toegang tot de netwerkborrels met innovator, young potentials, grownups 
! Profilering vanuit Holland ConTech en InfraTech aan 20.000 vakbezoekers  
! Vermelding van bedrijfsnaam in de catalogus, op de website en social media van 

InfraTech en Holland ConTech.  
! Interview E-book InfraTech (wordt gedeeld met 20.000 bezoekers) 

 
Grownups en partners: vanaf € 3250 

! Positionering als founder van het Startup plein en stimulator van innovaties. 
Inclusief logovermelding. 

! Toegang tot de netwerkborrels met innovator, young potentials, startups 
! Profilering vanuit Holland ConTech en InfraTech aan 20.000 vakbezoekers  
! Vermelding van bedrijfsnaam in de catalogus, op de website en social media van 

InfraTech en Holland ConTech.  
! Interview E-book InfraTech (wordt gedeeld met 20.00 bezoekers) 

 
GO/NO-GO 
Het Holland ConTech Startup plein is alleen te verwezenlijken als er voldoende startups 
en grownups/partners het initiatief omarmen.  
 
Contact 
Interesse in deelname? Neem dan contact op met Wouter Truffino van Holland 
ConTech via 0628615727, of mail naar wouter@hollandcontech.nl. 
 
 
 
Bijzondere opening plein 
Op 6 oktober komt minister Schultz op werkbezoek bij Holland ConTech. Minister Schultz 
wordt op dat moment gevraagd om het plein officieel te openen tijdens de InfraTech 
2017. Bouwend Nederland is gevraagd om Maxima Verhagen daaraan toe te voegen en 
gaat deze rol overnemen mocht het niet passen in de agenda van de minister. U wordt 
natuurlijk uitgenodigd om bij deze opening aanwezig te zijn, waarbij we zorgen voor een 
foto moment met minister Schultz en Maxime Verhagen. 
 
 
 
Partijen die zich hebben aangemeld als partner 
Bouwend Nederland 
Rijkswaterstaat met Captain CoCreation 
 
 
12 verschillende startups / tech founders die technologische producten en diensten 
leveren.  


