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FINALE
WAT Finale tussen 2 studententeams WANNEER 9 november 
van 16:00 uur tot 17:45 uur WAAR Sociëteit de vereeniging, 
Zijlweg 1 te Haarlem VOOR WIE Leden studententeams, 
sponsors, informal investors, organisatoren 
en genodigden

www.teamacademy.nl

International school for entrepreneurship



Wie wordt de winnaar van de challenge:  
“Word mede-eigenaar van een hightech startup”
 
IN DEZE FINALE ZULLEN BEIDE TEAMS HUN BUSINESS CASE PRESENTEREN

OPZET

Op vrijdag 9 November organiseert Team Academie 
Nederland de finale van de Entrepreneur Team 
Challenge.

DE CHALLENGE

Op 18 en 19 oktober hebben 7 studententeams  
24 uur de tijd gehad om een business case te 
schrijven voor een bewezen en gepatenteerde 
technologie van TNO. Er zijn twee teams  
geselecteerd die 3 weken de tijd hebben gehad  
om hun business case te perfectioneren. 

DE TECHNOLOGIE 

TNO heeft meer dan 40 jaar ervaring op signaal
verwerking voor camera’s. Een bijzondere  
technologie  van TNO is de contrastverbeterings
technologie. Deze is onder andere in praktijk 
toegepast door Defensie. Tijdens onze challenge 
gaat het om deze technologie.  
Het is een gepatenteerde en kostenefficiënte 
technologie om beter en sneller te kunnen 
waar nemen en vast te leggen. Aan de teams is 
gevraagd hoe ze deze het beste kunnen  
vercommercialiseren voor de zakelijke markt.
 

DOELSTELLING 

De Entrepreneur Team Challenge koppelt high 
tech opportunities aan ondernemende potentials. 
Gericht op het ontwikkelen van ondernemend 
talent én het lanceren van succesvolle nieuwe 
startups in Nederland.

PRIJS

Het winnende team ontvangt €10.000, van 
Secureview als startup kapitaal en kan in een half 
jaar tijd een financieel belang opbouwen in de 
onderneming. Bij TNO kan de startup terecht voor 
technische ondersteuning (40 uur consultancy), 
bij Team Academie voor commerciële ondersteu
ning (40 uur teamcoaching) en bij SOLV Advocaten  
voor 10 uur juridische ondersteuning.

AGENDA

Vrijdag 9 November
15:30 Deur open, koffie, thee
16:00 Welkomstwoord 
16:15  Presentatie Team Spark  

(TU Delft, VU, Stenden Hogeschool)
16:30  Presentatie Team Lyfetech  

(Universiteit Maastricht)
16:45 Pauze
17:00 Bekendmaking winnaars
17:10 Borrel
17:45 Afsluiting

Het beschikbaar aantal plaatsen is beperkt,  
indien u aanwezig wilt zijn stuurt u dan een  
email naar: akapitein@secureview.nl

Team Academie Nederland
Zijlweg 1
2013 DA  Haarlem
023 547 93 96
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