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De ESNC wedstrijd wil diensten, producten en business innovatie belonen die
satellietnavigatie aanwenden voor dagelijks gebruik. Vorige week werd het
startschot gegeven voor de Vlaamse voorronde van deze wedstrijd waarvan de
eindwinnaar de titel Galileo Master 2014 krijgt.
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Deze wedstrijd richt zich naar studenten, ondernemingen en iedereen die
nieuwe toepassingsmogelijkheden ziet voor satellietnavigatie. De totale
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prijzenpot van deze Europese competitie heeft een waarde van meer dan 1
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miljoen euro.
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Op initiatief van Innotek en partner iMinds en met de steun van Vlaanderen in
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Actie (ViA) wordt de Vlaamse voorronde voor de tweede maal georganiseerd.
Al vanaf de eerste editie heeft Vlaanderen zich bij de kopgroep geplaatst wat
betreft het aantal en de kwaliteit van de voorstellen.
Drijvende kracht achter de European Satellite Navigation Competition is het
Anwendungscentrum Oberpfaffenhofen dat sinds 2004 deze wedstrijd
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organiseert. De ESNC is ondertussen uitgegroeid tot een leidinggevend
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wereldwijd netwerk van innovatie en expertise in satellietnavigatie en heeft een
enorme boost gegeven aan het ontstaan van innovatieve satelliettoepassingen.
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Voorstellen indienen kan tot 30 juni. Tijdens de zomermaanden kiest een
vakkundige jury een Vlaamse winnaar die afgevaardigd wordt naar de
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Europese competitie. De Vlaamse winnaar ontvangt een geldprijs van 10.000
euro en een ondersteuningspakket ter waarde van 5.000 euro. Ook de runner
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up krijgt het ondersteuningspakket.
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De winnaar van de Europese competitie, de Galileo Master 2014, krijgt een
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geldprijs van 20.000 euro met daarnaast een heleboel ondersteunings-,

Vakantie: voor iedere werknemer een recht

netwerk- en publiciteitsvoordelen. Bovendien zijn er nog verschillende speciale
prijzen te winnen. De totale prijzenpot is ondertussen meer dan 1 miljoen euro.

Mei

07

Alle voorwaarden en mogelijkheden kunt u lezen op www.esnc.info
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Nieuwsbrief
Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste
nieuwtjes? schrijf u dan hieronder in en ontvang
onze nieuwsbrief boordevol handige tips en
weetjes.
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Wat kan u allemaal doen op deze website?
U kan op deze website interessante B2B-info
terugvinden, wat belangrijk is voor het
bedrijfsleven. Gebruik onze zoekbox om naar
uw info te zoeken.
Uw bedrijf en uw nieuws kan ook gratis vermeld
worden.
Hoe?
Registreer uzelf als gebruiker, maak daarna via
de persoonlijke login uw bedrijf (voorbeelden)
aan en start vandaag nog met het gratis
publiceren van uw nieuws!
Wat?
■ Inside info plaatsen
■ Agendapunt aanmaken
■ In beeld item (foto’s van uw event)
Zorg voor een stappenplan!
Wil u meer?
U kan extra visibiliteit voor uw bedrijf creëren
met een VISIO of Partnership (12 maanden)
Bannering: leaderboard of vaste banner (per
maand)
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