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Welke innovatie wint de tiende editie van de felbegeerde Young Technology Award? 
Finalisten Young Technology Award 2017 bekend 
 
De zes innovaties die in de race zijn voor de Young Technology Award 2017 zijn bekend. De                 
award voor innovatieve jonge bedrijven uit Nederland wordt dit jaar alweer voor de tiende keer               
uitgereikt tijdens een feestelijke finale op maandagavond 11 december 2017 in de Grote Kerk              
op de Oude Markt in Enschede. De finalisten maken kans op de hoofdprijs van €5.000.               
Genomineerd zijn: 20Face, Ecofalt, Ipsum Energy, Mobina IT, Smart2IT en SwipeGuide. 
 

- 20Face is de volgende generatie technologie voor gezichtsherkenning die ongevoelig is voor            
gezichtshoeken, verschillende lichtomstandigheden, lage resolutie beelden of wanneer een gezicht          
slechts gedeeltelijk zichtbaar is. Met deze technologie kunnen mensen geïdentificeerd worden op            
basis van slechts één afbeelding.  

- Ecofalt is het nieuwe, duurzame en milieuvriendelijke alternatief voor asfalt van Abbink Boekelo             
Wegenbouw. Ecofalt is in tegenstelling tot regulier asfalt, volledig koud geproduceerd waardoor het             
verhitten van grondstoffen niet nodig is. Dit levert een reductie van 100% in gasverbruik en               
CO2–uitstoot op. 

- Ipsum Energy helpt om te besparen op energieverbruik door het verbruik van alle apparaten in een                
stroomnetwerk te analyseren. Ipsum Energy wil energie besparen persoonlijk en gemakkelijk maken            
en daarmee gezamenlijk de CO2–uitstoot met 20% verminderen. 

- Mobina IT is een applicatie die bedrijven een op maat gemaakt procesreferentiemodel biedt met een               
uitgebreide samenwerkingsomgeving om innovatiemogelijkheden te identificeren en bedrijfsprocessen        
te bediscussiëren. Mobina IT helpt je bedrijf en informatiesystemen op één lijn te brengen en geeft                
inzicht in de kwaliteiten van ERP-systemen.  

- Smart2IT is een integraal en modulair online software platform voor het in 3D samenstellen van               
producten door middel van configurators, Virtual Reality apps en een online kopersbegeleiding            
platform. De software producten zijn geschikt voor elk apparaat dat verbonden is met het internet en                
kent al meerdere toepassingen bij klanten in de markt. 

- SwipeGuide biedt bedrijven een gebruiksvriendelijk cloud-platform om zelf eenvoudig visuele          
gebruikersinstructies en -handleidingen te kunnen creëren, bewerken en delen voor gebruik op            
mobiele apparaten. SwipeGuide verbetert de klantervaring, vermindert de kosten van diensten en            
stapels verspild papier.  
 
De finale 
Tijdens de finale op 11 december krijgt elke finalist 3 minuten de tijd om de jury te overtuigen van                   
zijn/haar innovatie. De juryleden beoordelen de finalisten op basis van technologische vernieuwing,            
de oplossing, de markt, de groeistrategie en het bewezen succes. Voertaal tijdens de finale is Engels.                
Publiek mag bij de finale aanwezig zijn. De inschrijvingen hiervoor gaan binnenkort open. Meer              
informatie is te vinden op www.youngtechnologyaward.nl.  
 
Over de Young Technology Award 
De Young Technology Award wordt georganiseerd door Novel-T, EY, Oost NL en Leap. The              
Innovation Agency. Dit jaar vindt de verkiezing voor de tiende keer plaats. De organisatie wil met de                 
award de innovatie van het bedrijfsleven in Nederland stimuleren en aan een breed publiek laten zien.                
Daarnaast biedt de verkiezing een podium aan innovatieve technologiebedrijven die van elkaar            
kunnen leren.  
 

http://www.youngtechnologyaward.nl/


--------------------- Einde persbericht, noot voor de redactie (niet voor publicatie) --------- 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lisan Joustra, Projectleider Events & Marketing bij               
Novel-T, via l.joustra@novelt.com of 06 14 23 79 11. 
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