
BUSINESS
CHALLENGE

Ben je een mkb’er, startup, scale-up of zzp-er? Ben je creatief 
en oplossingsgericht? Wil je samenwerken met grote, 
toonaangevende bedrijven in West-Nederland, zodat jij daar 
nieuwe business uit kan halen?

Dan is KVK Business Challenge HI-tech iets voor jou. 

Ben jij op zoek naar nieuwe 
business?
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Meld je aan op 
KVK.nl/businesschallengehitech

KVK, HI (Holland Instrumentation) en InnovationQuarter organiseren gezamenlijk de KVK Business Challenge HI-tech. 
Zowel ‘live’ als op het online platform brengen we innovatie-uitdagingen van grote technische bedrijven en de 
innovatiekracht van het mkb samen. Het doel is samen vernieuwen en nieuwe business ontwikkelen.

 
Kom naar de kick-off van KVK Business Challenge HI-tech op 1 november 
aanstaande! 
Tijdens deze bijeenkomst worden de challenges gepresenteerd en kun je kennismaken met de grote bedrijven achter de 
uitdagingen. 

In de maand november ga je vervolgens met elkaar in gesprek over de uitdaging via het online platform. Je deelt je 
gedachten over de uitdaging - uiteraard zonder te veel prijs te geven - en je stelt aanvullende vragen, zodat je je kunt 
profi leren als de juiste samenwerkingspartner.

In december selecteren de bedrijven met welke mkb-ers zij een innovatiesamenwerking willen starten. 

Meld je aan op KVK.nl/businesschallengehitech

 
Enkele challenges uitgelicht

Seriematig satellietonderdelen ontwerpen en bouwen – Airbus Defence and Space Netherlands
Airbus is op zoek naar partners om kleinere satellieten te bouwen. Dit omdat de marktvraag verandert van grote, 
eenmalige satellieten naar kleinere satellieten.

Draadloos (bij)laden van onbemande mobiele robots – Demcon
Demcon zoekt naar mogelijkheden om onbemande mobiele robots (bij) te laden omdat huidige bekabelde 
energiesystemen de operationele wendbaarheid van robotsystemen beperken. 

Identifi catie voertuigen bij evenementen - HTC Parking Parking & Security
HTC Parking & Security zoekt partners die meewerken aan een oplossing voor het automatiseren van identifi catie en 
inspectie van voertuigen bij grote evenementen. 

Visuele en auditieve ondersteuning bij de marktintroductie van meettechniek – KROHNE Altometer
KROHNE wil een nieuw meetinstrument sneller en beter geaccepteerd krijgen bij de chemische industrie door de 
ontwikkeling van beeld- en/of geluidmateriaal. 

‘Predictive maintenance’ bij elektrisch aangedreven pompen in de maritieme industrie - Marfl ex
Marflex wil op basis van intelligente data-analyse ongewone situaties direct gaan vaststellen voordat een eventuele 
schade optreedt.
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