Innovatieve Gelderse starter maakt kans op studiereis naar Silicon Valley
RCT Gelderland stelt een reis naar Silicon Valley beschikbaar aan een innovatief Gelders bedrijf.
Ben jij een innovatieve starter met een duidelijke ambitie om te groeien? Misschien zelfs wel
internationaal? Meld je dan voor 15 september 2016 aan en laat ons weten waarom juist jij
aanspraak maakt op deze inspirerende en volledig verzorgde reis.
De studiereis
RCT Gelderland is organisator van een studiereis naar Silicon Valley die in het teken staat van
Innovatie en Smart Industry. Silicon Valley is wereldwijd hét vooraanstaande ecosysteem voor
innovatie. Met een groep van 22 ondernemers uit de maakindustrie bezoeken we niet alleen
bekende en grote bedrijven zoals Tesla, maar ook kleinere bedrijven en start-ups die werken aan
innovaties van de toekomst. Het wordt een studiereis met een intensief programma.
Wat kun je winnen?
• Een ticket voor één persoon voor de studiereis naar Silicon Valley ter waarde van € 4.250.
• De reis is volledig verzorgd: vluchten, hotels, maaltijden en bedrijfsbezoeken worden voor je
georganiseerd. Je hoeft nergens aan te denken zodat je je volledig kunt concentreren op de
inhoud van het programma.
• De reis is van zondag 12 november tot en met vrijdag 17 november (terugkomst Nederland op
zaterdag 18 november).
Voorwaarden
Je kunt deelnemen als:
• Je ondernemer bent in de provincie Gelderland.
• Je bedrijf maximaal vijf jaar is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
• Je actief bent in een van de sectoren Maakindustrie, HighTech, Health, Food, Energie, of crossovers daartussen.
Procedure
• Schrijf een motivatie van maximaal 2 A4:
• Wat is je bedrijf?
• Wat is je ambitie?
• Wat maakt jouw bedrijf uniek en innovatief?
• Waarom moet juist jij dit ticket winnen?
• Je kunt je motivatie voor 15 september indienen bij Joost Bouman, innovatiemakelaar RCT
Gelderland via joost@rctgelderland.nl
• Alle inzendingen worden beoordeeld door een deskundige jury
Meer info
Wil je meer weten over de reis, het programma, de voorwaarden of de procedure? Neem dan
contact op met Joost Bouman via 06 - 53 67 29 33 of joost@rctgelderland.nl
N.B. Ook voor ‘reguliere’ deelnemers zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

