Finale LiveWIRE Award 2015
Welke jonge innovatieve ondernemer gaat naar huis met de hoofdprijs van € 20.000?
Wanneer:
Waar:
Wat:

Donderdag 3 december, aanvang 16:30 uur
B. Amsterdam, Johan Huizingalaan 763a in Amsterdam
Finale LiveWIRE Award 2015

Graag nodigen we u uit voor de uitreiking van de LiveWIRE Award 2015
Vier finalisten strijden in de finale op 3 december om de LiveWIRE Award 2015 - het
programma van Shell en de Kamer van Koophandel dat jonge innovatieve ondernemers helpt
met het ontwikkelen van hun bedrijf. De winnaar wordt tijdens de feestelijke finale
bekendgemaakt. De finalisten maken kans op een juryprijs van € 20.000,- en een publieksprijs
van € 5.000,-.
Marcel Fleuren van EXO-L, Maja Rudinac van Robot Care Systems, Job Jansweijer van
KonneKt en Alexander Gunkel van Skytree wisten na een spannende halve finale die op 13
oktober j.l plaatsvond, een plek in deze finale te bemachtigen. Elk van deze ambitieuze
ondernemers heeft met hun innovatieve vermogen een product ontwikkeld dat zowel op het
gebied van welvaart als op het gebied van welzijn van betekenis is voor de Nederlandse
samenleving en daarbuiten.
Altijd al meer willen weten over hoe robots het leven van ouderen kunnen verbeteren?
Nieuwsgierig naar welke oplossing jonge Nederlandse ondernemers aandragen om
klimaatverandering tegen te gaan? Bent u daarnaast benieuwd naar hoe een revolutionaire 3Dgeprinte enkelband blessures voorkomt en hoe het leed van jonge patiëntjes via creatief
vormenspel verlicht kan worden? Kom dan naar de LiveWIRE Finale. Het belooft een
interessante middag te worden met een spectaculaire afsluiting. We verwelkomen u graag!
Programma 3 december:
16.30 – 17.00 uur
17.00 – 17.05 uur
17.05 – 17.30 uur

17.30 – 17.40 uur

17.40 – 18.18 uur

Inloop en welkom LiveWIRE Finale 2015
Opening: Marijke Roskam, BNR Nieuwsradio
Keynote speech: impact van exponentiële technologische vooruitgang
voor ondernemers
Yuri van Geest, Nederlandse ambassadeur Singularity University &
Initiator SU Nederland
LiveWIRE alumnus en succesvolle innovatieve ondernemer
Maikel Beerens, Oprichter Xilloc Medical en winnaar LiveWIRE Award
2011
Uitreiking LiveWIRE Award 2015
Publieksprijs: Dick Benschop, President Directeur Shell Nederland
Claudia Zuiderwijk, Voorzitter Raad van Bestuur Kamer van Koophandel
Juryprijs: Geert-Jan Bruinsma, Founder Booking.com

18.18 – 18.20 uur
18.20 – 19.30 uur

Afsluiting: Marijke Roskam, BNR Nieuwsradio
Netwerkborrel op de innovatieve marktplaats, tevens mogelijkheid tot
interviews met de finalisten en woordvoerders van Shell en de Kamer van
Koophandel

Juryleden:





Hubert Deitmers, Co-founder and Managing Partner at Endeit Capital B.V., Voorzitter
Constantijn van Oranje, Special Advisor StartupDelta & Vice-Chair International Circle of
Influencers, Lid
Huib ter Braak, Excom member Arval & Director Europe and Mediterranean Zone,
Chairman-elect CIC Rotterdam, Lid
Marius T.H. Meeus, hoogleraar Strategy, innovation and organizational learning
Universiteit van Tilburg, Lid

Voor de publieksprijs kan tot 2 december 17.00 uur online gestemd worden via
http://www.livewire.nl/nl/stemmen
Aanmelden & meer informatie: http://www.livewire.nl/getwired.

Over LiveWIRE
LiveWIRE helpt innovatieve ondernemers met de ontwikkeling van hun bedrijf. Met het bieden
van begeleiding en een professioneel netwerk, vergroot LiveWIRE de weerbaarheid en de kans
op succes van ondernemers. LiveWIRE richt zich specifiek op innovatieve ondernemers.
Innovatie is immers de drijvende kracht achter de Nederlandse economie. LiveWIRE is een
internationaal Shell-programma dat in Nederland met partner Kamer van Koophandel wordt
uitgevoerd. Jaarlijks worden ruim 800 ondernemers ondersteund. www.livewire.nl

