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PatentMatch: dé plaats waar vraag en aanbod van uitvindingen bij elkaar komen
Eén grote ontmoetingsplaats waar innovators en uitvinders in contact komen met deskundigen die
hun concepten een stap verder kunnen brengen richting realisatie: dat is waar het tijdens dit nieuwe
evenement om draait. Dit alles om meer succes te boeken bij de realisatie van innovatieve concepten
en daarmee verspilling van tijd, energie en geld tegen te gaan.
Programma
Tijdens PatentMatch leggen bedrijven en adviseurs actief contact met uitvinders,
conceptontwikkelaars en innovators. Dat gebeurt tijdens het matchmaking. Een rijk aanbod aan
workshops geeft de bezoeker volop gelegenheid om kennis op te doen over het traject: ‘van inventie
tot innovatie’. Natuurlijk krijgen ook diverse uitvinders de gelegenheid hun idee te pitchen voor
ondernemers en investeerders. Check voor een goed programmaoverzicht onze website:
www.patentmatch.nl.
Doelgroep
PatentMatch is van, voor en door professionals: innovatieve bedrijven, ontwerpers, uitvinders,
kennisinstellingen, overheidsinstellingen, dienstverleners, marktdeskundigen, octrooideskundigen,
juristen, investeerders, subsidiologen, …
Uitnodiging
Het doel van PatentMatch is om waardevolle contacten en kennis op te doen. Hierdoor wordt het
mogelijk samen de grondslag te leggen voor een duurzame samenwerking die ertoe leidt dat meer
innovatieve concepten de markt bereiken. Dus mensen die werkzaam zijn op een of meerdere
aspecten binnen het hele proces van idee tot realisatie, zijn van harte welkom om PatentMatch te
komen bezoeken. Aanmelden kan via de website.
PatentMatch in Brabant
PatentMatch vindt plaats in het Auditorium van de Technische Universiteit te Eindhoven. De
Brainportregio is ondernemend, innovatief en succesvol. Het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de
overheid werken er nauw samen, maar wel op z’n Brabants: met succes als gezamenlijk doel, maar
gemoedelijkheid, betrokkenheid en verbondenheid als middel.
Founding Partners
Provincie Noord-Brabant, Technische Universiteit Eindhoven en GBO.
Gegevens
Datum: 11 april 2018 | Tijd: 9:30 – 17:30 uur | Locatie: Auditorium Technische Universiteit
Eindhoven | Toegang: € 45,- excl. btw. Incl. Lunch en borrel | Inschrijven via: www.patentmatch.nl

*** Einde persbericht ***
Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie)
Meer informatie over PatentMatch is te vinden op www.patentmatch.nl. Ook kunt u contact
opnemen met Hans Kamphuis (tel. 06 51 44 51 07, e-mail hans@thelink.solutions.).

