Dragons meet robots, IoT and AI
Pitchen is peanuts
Ben jij een startup op het gebied van AI, software voor robotica of Internet of Things en zoek jij
financiering voor jouw ontwikkeling? Doe mee met ‘Dragons meet robots, IoT and AI -

Pitchen is peanuts’ georganiseerd door Holland Robotics, Lumolabs en De Breed & Partners.

Op donderdag 21 januari krijg jij de mogelijkheid jouw pitch in een minuut live te presenteren aan een
jury bestaande uit diverse investeerders in de hightech- en roboticasector. Daarna is er vijf minuten
gelegenheid voor vragen door de jury en overige toehoorders uit de sector die middels een liveverbinding de pitches bijwonen. Een uitgelezen kans om meer aandacht te krijgen voor jouw
ontwikkeling en deze kenbaar te maken aan een relevant netwerk.
Na afloop kiest de jury een winnaar. Deze winnaar ontvangt onder andere: een startup lidmaatschap
voor één jaar van High Tech NL en media-exposure van High Tech NL en / of clusters en overige mediaexposure. De investeringspartijen kunnen aan de hand van de pitch een eventueel voortgangstraject
met jullie inzetten.

Voorwaarden deelname:
-

Startup in de hightech- en roboticasector. Inschrijving KvK niet ouder dan drie jaar

-

Financieringsbehoefte hebben

-

-

-

-

Gevestigd in Nederland

Ontwikkeling op het gebied van AI, software voor robotica of Internet of Things
Innovatie die bijdraagt aan de maatschappelijke uitdagingen is een pré

Akkoord dat investeerders en geïnteresseerden contact met jullie opnemen

Hoe doe je mee?

Bij interesse in deelname stuur je middels bijgaand formulier de volgende gegevens:
-

Businesscase samengevat op maximaal 1 A4

-

Wat is je financieringsbehoefte inclusief onderbouwing

-

Motivatie voor deelname

Financiële prognose voor het eerste jaar en de daaropvolgende twee jaren

Naar het aanvraagformulier

*Deadline aanleveren van gegevens is 12 januari

We hebben ruimte voor maximaal 8 – 10 deelnemers. In geval van meerdere aanmeldingen maken wij
vooraf een selectie. Uiterlijk 15 januari zullen wij je informeren of je kunt deelnemen. Voor vragen over
de pitchdeelname kun je contact opnemen met High Tech NL via communicatie@hightechnl.nl.

