
Deloitte Fast50 Rising Star nominee!
Calendar42 is genomineerd voor de Rising Star Award

11 SEPTEMBER 2014, DELFT, NEDERLAND

SAMENVATTING

Calendar42 is genomineerd voor de Rising Star Award 2014. De Rising Star verkiezing is een
onderdeel van de Technology Fast50 en is speciaal in het leven geroepen voor
technologiebedrijven jonger dan vijf jaar. De genomineerde organisaties gaan op 31 oktober
in Utrecht de uitdaging aan en strijden dan door middel van Elevator Pitches om de titel
‘Rising Star 2014’ of de 'Most Disruptive Innovator'.

Over de Rising Star Award

De Deloitte Technology Fast50 is een jaarlijks terugkerende verkiezing van de vijftig snelst
groeiende technologiebedrijven in Nederland. De selectie vindt plaats op basis van de
percentuele omzetgroei over de afgelopen vijf jaar (2009 - 2013). 

Ook bedrijven die korter dan vijf jaar bestaan, kunnen meedoen aan het Technology Fast50
programma in de categorie Rising Star. Zij worden door een onafhankelijke jury beoordeeld op
hun omzetpotentie en schaalbaarheid. De deelnemers kunnen afkomstig zijn uit de publieke
en private sector en omvatten alle technologie segmenten waaronder software, internet,
biotech/medische apparatuur, computers/randapparatuur, halfgeleiders,
communicatiemiddelen/netwerken, media/entertainment en greentech. 

Neem voor meer informatie over de Rising Star Award contact op met: Karen van Schie,
Persvoorlichter Deloitte, 06 82019154 of KvanSchie@deloitte.nl

CITATEN

"Het programma wordt dit jaar voor de vijftiende keer georganiseerd en heeft al veel
ambitieuze en snelgroeiende technologiebedrijven in kaart gebracht. Ook dit jaar
komen we een aantal ondernemingen tegen die al eerder in de top 50 zijn geëindigd of
hoge ogen hebben gegooid als Rising Star. Zij weten hun groei goed vast te houden. In
de lijst van genomineerden zien we dit jaar veel zogenaamde enablers. Dit zijn
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de lijst van genomineerden zien we dit jaar veel zogenaamde enablers. Dit zijn
bedrijven die met hun techniek invulling geven aan het begrip netwerkorganisatie.
Daarnaast is aan de inschrijvingen te zien dat de hightech-productie in Nederland leeft
en iets is om trots op te zijn."
— Martin Wabeke, partner bij Deloitte en programmamanager van de Technology Fast50

"Een verrassing en enorme eer om genomineerd te zijn voor de Rising Star Award
2014. We zien deze nominatie als een erkenning voor onze inzet van de afgelopen
periode, maar het geeft ook direct aan wat we grote ambities hebben voor de periode
die nog voor ons ligt!"
— Michel Boerrigter, Calendar42
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OVER CALENDAR42

Calendar42 is a technology company which designs and builds smart social planning solutions for both businesses
and consumers. We are founded in 2011 as a spinoff from the Delft University of Technology

We bring innovation to organization. We start small, but scale up fast. Together with industry and businesses we
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design & build software solutions to solve domain specific and real-world planning problems aiming to make your
day better. All build upon the robust open planning technology that brings Calendar42.
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