STARTING UP CLIMATE BUSINESS
15 november, Media Plaza Utrecht
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Inspiratie voor je eigen start-up
Netwerken & leren van experts
Final Event Climate Adaptation Business Challenge

STARTING UP CLIMATE BUSINESS
Ben jij een startende ondernemer,
onderzoeker of student op het
gebied van duurzaamheid?

Doe inspiratie op over hoe klimaatadaptatie kansen biedt voor
nieuwe start-ups
Leer hoe je jouw business plan
pitcht aan potentiële investeerders
Breid je netwerk uit door te praten
met andere start-ups, ondernemende mensen en experts op het
gebied van duurzaamheid
Luister naar en geef feedback op
de power pitches van de deelnemers in de Business Challenge
finale

Klimaatverandering zorgt
voor nieuwe uitdagingen en
biedt daarom kansen voor
beginnende, duurzame en
innovatieve ondernemers.
De Climate Adaptation
Business Challenge biedt
inspiratie om jouw innovatieve idee om te zetten in
een succesvolle start-up.
Kom op 15 november naar
Media Plaza Utrecht om je
netwerk uit te breiden door
te praten met andere
start-ups, ondernemende
mensen en experts op het
gebied van klimaat en
duurzaamheid.
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Final Event

Afgelopen maanden hebben tien finalisten in de Climate Adaptation Business Challenge, een initiatief
van Kennis voor Klimaat en Climate-KIC, een businessplan uitgewerkt voor hun klimaatinnovatie.
Tijdens het event op 15 november zullen zij de strijd met elkaar aangaan om (start)bedragen van
25.000 euro te winnen. Kunnen zij de jury overtuigen? En hoe doen ze dat? Kom en help deze start-ups
door jouw feedback te geven en profiteer van de aanwezigheid van de ervaren rotten in het vak.
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14:00 Ontvangst
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Business Challenge
Meld je aan voor 1 november
via facebook.com/climateNL
(onder events: Climate Adaptation Business Challenge)
of via de website
www.kennisvoorklimaat.nl
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Media Plaza, Jaarbeurs Utrecht

