23 mei 2019, Spoorzone Tilburg
DEELNAME INFORMATIE
PatentMatch : Van idee naar innovatie
Er liggen veel goede ideeen op de plank. Vele studenten, zzp’ers, mkb-bedrijven en corporates weten
niet hoe ze vanuit een idee verder moeten. Ze zijn niet in staat om zelf deze oplossing succesvol naar
de markt te brengen. Vaak is er geen geld, onvoldoende zakelijke en technische kennis, geen
ervaring, onvoldoende capaciteit of een beperkt netwerk om tot een volgende stap te komen.
PatentMatch is hét evenement in Midden-Brabant waar studenten, uitvinders, ondernemers,
investeerders en dienstverleners met elkaar in contact komen. Het biedt bezoekers een
totaaloverzicht van alle benodigde kennis, dienstverlening en zakelijke netwerken om een idee te
beschermen en sneller door te ontwikkelen naar een succesvol product, dienst of bedrijfsvoering.
Met behulp van een uitgebreid, interactief programma waarin o.a. lezingen, workshops en
matchmaking een belangrijk onderdeel zijn, krijgen bezoekers nieuwe inzichten in concrete kansen en
worden er antwoorden gegeven op vragen als:






Waar kan/moet ik rekening mee houden om mijn idee goed te kunnen beschermen?
Op welke manieren kan ik geld verdienen met mijn idee?
Hoe kan ik met een idee/patent van een andere partij geld verdienen?
Waar kan ik inzichten verkrijgen in de mogelijkheden rondom bestaande octrooien/patenten?
Waar moet ik zijn voor zakelijke ondersteuning m.b.t. financiering, startersondersteuning en
juridisch advies?

Naast inspiratie, praktijkcasussen en interactieve workshops krijgen bezoekers tijdens PatentMatch
toegang tot een heel groot netwerk door een exclusieve matchmaking service. Bezoekers kunnen zo
snel nieuwe contacten leggen met studenten, experts en investeerders om hun concept verder te
brengen.
Waarom in de Spoorzone in Tilburg?




PatentMatch 2019 brengt in Midden-Brabant allerlei losse initiatieven bij elkaar in een
ondernemend zakelijk ecosysteem rondom de Gemeente Tilburg, Midpoint Brabant,
MindLabs, BOM, Braventure, LocHal/Seats2meet, Station88 en vele zakelijke dienstverleners.
De regio is gebaat bij een goed overzicht van beschikbare kennis en diensten.
Door de regionale triple-helix verbindingen te gebruiken en kennis, inspiratie en succescases
te delen, stimuleren we met elkaar nieuwe startups en ondernemerschap. Studenten en
ondernemers krijgen met PatentMatch een kijkje achter de schermen wat er allemaal bij komt
kijken om een idee sneller succesvol te maken en wat de valkuilen en kansen zijn om
succesvol te ondernemen met ideeën en patenten.

Wie presenteren zich op PatentMatch?
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Exposanten tijdens de PatentMatch zijn dienstverleners die een rol kunnen spelen bij de realisatie van
een succesvolle marktintroductie. Denk hierbij o.a. aan: octrooideskundigen, licentiedeskundigen,
kennismakelaars, (industrieel)ontwerpers, investeerders en subsidie/financieringsdeskundigen,
innovatie centra en (startup)netwerken. Daarnaast komen er ondernemers en investeerders die op
zoek zijn naar nieuwe investeringsmogelijkheden.
Wie bezoeken PatentMatch?
Bezoekers aan PatentMatch lopen rond met een goed idee, hebben iets uitgevonden en willen
geïnformeerd over en geholpen worden met de vervolgstappen naar een succesvolle marktintroductie.
Denk hierbij aan studenten, (professionele)uitvinders, researchers, start-up’s en business valorisatie
adviseurs. Maar ook bedrijven met patenten die al uitvindingen ‘op de plank’ hebben liggen. Een groot
deel van deze bedrijven heeft geen ervaring met het zelf op de markt brengen van nieuwe producten.
PatentMatch is erg waardevol voor:
Studenten: zij hebben vaak goede ideeën maar weten niet hoe verder te gaan.
ZZP-ers, Starters en MKB ondernemers: zij kunnen nieuwe mogelijkheden verkennen om met hun
ideeën en patenten aan de slag te gaan. Tevens liggen er vele kansen voor ondernemers om met
bestaande patenten verder te gaan.
Corporates: zij hebben vaak veel ideeën en patenten ‘op de plank’ liggen en zoeken daar
ondernemers en investeerders voor om deze succesvol door te ontwikkelen en op de markt te
brengen.
Kortom, PatentMatch wordt georganiseerd om iedereen die een idee/concept/patent heeft, maar niet
weet hoe deze verder ontwikkeld en naar de markt gebracht moet worden, kennis te laten maken met
organisaties en personen die daarbij kunnen helpen.
(De toegang tot PatentMatch is gratis.)

Activiteiten
Tijdens PatentMatch worden de volgende activiteiten ingevuld:
1. Key-note speakers met een actueel innovatieonderwerp, bijvoorbeeld de resultaten van een
recent onderzoek.
2. IdeaPitches waarin (professionele) uitvinders en studenten hun concepten presenteren aan
ondernemers en investeerders. Deze besluiten wat zij met de concepten kunnen gaan doen.
3. Informatiemarkt met stands voor o.a. technici, octrooiadviseurs, ontwerpers, marketeers,
managementadviseurs, investeerders, subsidiebemiddelaars, kennismakelaars en
overheidsinstellingen.
4. Workshops over alle relevante aspecten in het proces “Van Uitvinding naar Innovatie”.
5. MatchMaking gesprekken van ± 15 minuten om snel nieuwe contacten te leggen met
mogelijke partners; de afspraken worden voorafgaand aan de bijeenkomst via de website
vastgelegd.
Locaties
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PatentMatch zal plaatsvinden in de Spoorzone in Tilburg op 2 locaties die dicht bij elkaar liggen:
-

Gebouw88: hier presenteren de huurders en partners van Station88
LocHal/Seats2meet: hier presenteren de overige deelnemende organisaties zich, vinden de
workshops plaats en is het matchmaking plein

In Gebouw88:
Bedrijven die gevestigd zijn in Gebouw88 kunnen op een bijzondere manier deelnemen aan
PatentMatch. Zij kunnen deelnemen aan de speeddate sessies, bezoekers ontvangen en/of
workshops verzorgen. En dat allemaal in hun eigen ruimte in Gebouw88.
Alle deelnemende bedrijven in Gebouw88 worden ook vermeld op de website en in de plattegrond die
aan alle bezoekers wordt uitgereikt.
Voor deze bijzondere deelname betalen de bedrijven slechts 250,-.
In Seats2meet:
Categorie

Faciliteiten en tegenprestaties

Platina (10.000,-)

Lid van de Adviesraad die meedenkt over de invulling. Een eigen pagina op de website.
Het logo op alle communicatie uitingen. Een tekst van 100 tekens op de
programmafolder. Vanuit de website doorklikken naar de eigen website. De mogelijkheid
om een workshop in te vullen. De mogelijkheid om een eigen stand te plaatsen of gebruik
te maken van de uniforme PatentMatch stand. 16 plaatsen aan het Innovatiediner.

Goud (5.000,-)

Lid van de Adviesraad die meedenkt over de invulling. Een eigen pagina op de website.
Het logo op alle communicatie uitingen. Een tekst van 75 tekens op de programmafolder.
Vanuit de website doorklikken naar de eigen website. De mogelijkheid om een workshop
in te vullen. De mogelijkheid om een eigen stand te plaatsen of gebruik te maken van de
uniforme PatentMatch stand. 8 plaatsen aan het Innovatiediner.

Zilver (2.500,-)

Het logo op alle communicatie uitingen. Een tekst van 50 tekens op de programmafolder.
Vanuit de website doorklikken naar de eigen website. De mogelijkheid om een workshop
in te vullen. De mogelijkheid om een eigen stand te plaatsen of gebruik te maken van de
uniforme PatentMatch stand. 4 plaatsen aan het Innovatiediner.

Brons (500.-)

Vanuit de website doorklikken naar de eigen website. De mogelijkheid om een workshop
in te vullen. Gebruik van de uniforme PatentMatch stand. 2 plaatsen aan het
Innovatiediner.

Maatwerk

Voor belangstellenden kan de deelname ook op maat ingevuld worden.

Alle participanten aan PatentMatch worden voorzien van koffie, thee, lunch en de deelname aan het
Innovatiediner na afloop van PatentMatch, volgens bovenstaande aanbiedingen.

Inmiddels hebben de volgende organisatie zich aangemeld voor deelname:
Brabant Branding, Braventure, Fontys, GBO, Gemeente Tilburg (Ondernemersadvies), KvK,
MakerSpace, Midpoint Brabant, stichting MOED, Octrooicentrum Nederland, PNO, Progest, Regio in
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Bedrijf, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Station88, The Link Solutions, Tilburg City
Marketing en Tilburg University.
Organisatie
PatentMatch 2019 wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met Midpoint Brabant.
Initiatiefnemer van PatentMatch is Hans Kamphuis, eigenaar van The Link Solutions en auteur van het
boek “Van Inventie naar Innovatie”. Hans Kamphuis is ook gelieerd aan RVO (Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland).
PatentMatch heeft reeds twee maal plaatsgevonden: op 17 mei 2017 op de High Tech Campus te
Eindhoven en op 11 april 2018 op de Technische Universiteit Eindhoven. Op 23 mei 2019 zal
PatentMatch in Tilburg plaats vinden.
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