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Deze bedrijven zijn genomineerd voor de Tech Startup Day Awards 2018 Trends - 12 Feb. 2018 - Online
Voor de derde keer reikt de netwerkorganisatie Startups.be in vijf categorieën prijzen uit aan de meeste opvallende
start-ups van het afgelopen jaar. Het publiek stemt mee en de winnaars worden bekendgemaakt op de Tech
Startup Day op 15 maart.
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Deze bedrijven zijn genomineerd voor de Tech Startup Day Awards 2018
Trends - 12 Feb. 2018
Voor de derde keer reikt de netwerkorganisatie Startups.be in vijf categorieën prijzen uit aan de meeste opvallende start-ups
van het afgelopen jaar. Het publiek stemt mee en de winnaars worden bekendgemaakt op de Tech Startup Day op 15 maart.
"Onze start-upscene is in goeden doen, steeds meer bedrijven onderscheiden zich op het internationale toneel", aldus Frederik
Tibau van Startups.be. "Omdat we best trots mogen zijn op dat Belgische talent, zetten we al voor het derde jaar op rij onze
start-ups in de kijker met onze Tech Startup Day Awards. Onze jury had een vette kluif aan de samenstelling van een shortlist
met vijf genomineerden per categorie, want de lijst met straffe bedrijfjes die hoge ogen gooien wordt elk jaar langer."
De jury onder het voorzitterschap van Omar Mohout (Sirris) bestaat dit jaar uit
Frank Maene (Volta Ventures), Isabel Michiels (Agoria), Olivier Peeters (BNP Paribas Fortis), Simon Alexandre (The Faktory),
Jérome Constant en Benny Debruyne (Trends). De jury herleidde de lange longlists tot deze vijf shorlists.
Muuselabs, Preesale, SettleMint, Spencer, Yields eRowz, NGData, PlayPass, Qover, Twikit
AirShaper, Find.me, RoboVision, Slimbox, Timbtrack
Axiles Bionics, Becycled, Ergopraktijk, IOBee, Winwinner
Fyteko, iFlux, InOpSys, Qpinch, Smartnodes
Vanaf vandaag - maandag 12 februari - tot 4 maart kunt u hier stemmen op uw favoriet. De prijzenpot bestaat uit een gratis
ticket voor een internationale GoGlobal-missie naar Azië of de Verenigde Staten, zes maanden een gratis kantoor bij de
Belgisch-Amerikaanse kamer van koophandel Belcham in New York of San Francisco, professionele hostingpakketten van
Combell en allerlei coachingsessies.
Op het Brusselse start-upevent Tech Startup Day maakt organisator Startups.be op 15 maart bekend wie de opvolgers worden
van de winnaars van 2017.
Dat waren het magazineplatform Small Teaser in de categorie start-up en het dronemanagementsoftwarebedrijf Unifly bij de
scale-ups. CitizenLab was de beste start-up opgericht door een student en het fintechbedrijf Birdee werd bekroond als meest
disruptieve start-up.
http://trends.knack.be/economie/ondernemen/deze-bedrijven-zijn-genomineerd-voor-de-tech-startup-day-awards-2018/articlenormal-963471.html
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