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Improve Digital is de winnaar van Rising Star 2011,
Gatewing uit Gent verkozen tot Most Disruptive Innovator
Improve Digital uit Amsterdam is hiermee de meest beloftevolle
jonge starter in de Benelux
Het Gentse bedrijf Gatewing erkend voor
innovatieve toepassing van bestaande technologie

Brussel, 7 oktober 2011 –Het Amsterdamse Improve Digital werd tot winnaar uitgeroepen van de
Rising Star Award 2011. De Rising Star verkiezing is een onderdeel van de Deloitte Technology
Fast50 en werd speciaal in het leven geroepen voor technologiebedrijven jonger dan vijf jaar. Elf
genomineerde organisaties – waaronder twee Belgische bedrijven (Gatewing (Gent) en SonicAngel
(Herselt)) gingen de uitdaging aan en streden door middel van Elevator Pitches om de titel ‘Rising
Star 2011’ te winnen en zich zo de meest beloftevolle jonge starter in de technologiesector in de
Benelux te mogen noemen.
Improve Digital ontving de hoofdprijs vanwege accelererende omzet op basis van een unieke eigen
technologie in een zeer competitieve markt. Gatewing uit Gent ontving van Fast50 partner Gimv de
prijs voor Most Disruptive Innovator vanwege een vernieuwende toepassing van bestaande
technologieën, waarmee zij wereldwijd voor een verschuiving zullen zorgen in hun markt.
De genomineerde bedrijven werden tijdens de pitches door een onafhankelijke jury beoordeeld op hun
groeipotentie en businessplan, waarbij een eigen technologie voorwaarde is. De manier waarop de CEO
in staat was de unieke propositie helder en begrijpelijk over te brengen was ook één van de beslissende
factoren om de uiteindelijke winnaar te selecteren.

Gents bedrijf is Most Disruptive Innovator
Gatewing (www.gatewing.com) werd opgericht in de zomer van 2008 en kent sindsdien een snelle
groei. Het jonge team ontwerpt en verkoopt de snelste en makkelijkst te gebruiken “remote sensing”
oplossingen ter wereld. Gebaseerd op hun revolutionaire X100 onbemande vliegtuig, bouwde Gatewing
een oplossing voor het snel in kaart brengen van terreinen, via “image acquisition field operation” en
automatische beeldverwerking.

“De selectieals Deloitte Rising Star genomineerde kwam enigszins onverwacht, maar bleek een erg
leerrijke en leuke ervaring te zijn. De erkenning als Most Disrupitve Innovator is natuurlijk enorm. We
hopen dat dit opnieuw een boost zal zijn om Gatewing naar nog een hoger niveau te tillen”, vertelde
Maarten Vandenbroucke, CEO van Gatewing.
Rising Star: Improve Digital is meest beloftevolle jonge starter in de Benelux
De Jury voor de Rising Star verkiezing bestond uit toonaangevende mensen binnen de technologiesector.
Juryvoorzitter Vincent Gravesteyn was CEO van The Valley, een bureaugroep van specialisten op het
gebied van interactieve marketingcommunicatie. Juryvoorzitter Gravesteyn: “Dit jaar was met name de
kwaliteit erg hoog. De genomineerde bedrijven vielen in de voorronde al op door hun goede, gedegen
voorbereiding en kwalitatief goede dossier. In de uiteindelijke selectie viel de verscheidenheid in
markten, technologische toepassingen en vernieuwende business modellen op”. Daarnaast bestond de jury
uit Elderd Land, partner bij investeringsmaatschappij Gimv en lid van de raad van commissarissen van
verschillende ondernemingen in de hightech- en ICT-sector. Het derde jurylid was Ann-Pascale Bijnens,
directeur Tech Transfer UHasselt, een multidisciplinair team van ervaren experts op het gebied van
innovatie en waardevermeerdering.
Improve Digital (www.improvedigital.com) richt zich op internetuitgevers in Europa en biedt hen een
platform waarmee ze de opbrengsten van hun advertentieruimte kunnen verhogen. Janneke Niessen, cofounder van Improve Digital toonde zich erg blij met de Rising Star hoofdprijs. “Wij zijn trotse winnaar
van de Rising Star Award. Deze award is een erkenning voor het geloof in ons product en ons team. Het
motiveert ons extra om door te gaan op deze weg.”

Luc Van Coppenolle, TMT Practice leader en partner bij Deloitte België concludeert: “Ondanks
de moeilijkere economische omstandigheden toonden de genomineerden ook dit jaar weer aan dat jonge,
creatieve ondernemers in staat zijn een innovatief product of dienst op een succesvolle manier op de
markt te brengen. Uiteindelijk gaan deze 2 awards naar wie het beste scoort op het gebied van
omzetpotentieel en onderscheidend vermogen gebaseerd op eigen technologie. We zijn ervan overtuigd
dat we een aantal van deze bedrijven terug zien in de Fast50 competitie. We kijken er ook naar uit om
volgend jaar nog meer Belgische bedrijven in de wedstrijd te mogen verwelkomen.”
###

Over de Deloitte Technology Fast50
De Deloitte Technology Fast50 is een jaarlijks terugkerende verkiezing van de vijftig snelst groeiende
technologiebedrijven. De Technology Fast50 vierde in 2009 haar tienjarig jubileum. In het kader hiervan werd het
speelveld vergroot en nemen naast Nederlandse bedrijven, ook bedrijven uit België deel aan de verkiezing. De
selectie vindt plaats op basis van de percentuele omzetgroei over de afgelopen vijf jaar (2006 - 2010). Naast de
ranglijst biedt het Technology Fast50 programma diverse activiteiten voor de gehele Fast50 community. Dit
betreffen o.a. seminars, ronde tafel besprekingen met (voormalige) ‘captains of industry’. Bij deze activiteiten
ontmoeten de huidige en voormalige winnaars elkaar om naast het bespreken van inhoudelijke thema’s met elkaar te
netwerken.
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organisaties. Deloitte België is een onafhankelijke en zelfstandige organisatie en een member firm van Deloitte
Touche Tohmatsu Limited. Voor het boekjaar 2011 werd een omzet gerealiseerd van 316 miljoen euro.
Deloitte Touche Tohmatsu Limited is een organisatie van zelfstandige memberfirms, die zich richt op de hoogste
kwaliteit bij het leveren van professionele dienstverlening en advies. De dienstverlening is gebaseerd op een

wereldwijde strategie voor meer dan 150 landen. Daartoe is de expertise beschikbaar van over 170.000 professionals
in alle werelddelen. Voor het boekjaar 2010 bedroeg de omzet meer dan 26.6 miljard US dollar.
Deloitte verwijst naar een of meerdere bedrijven binnen DTT Limited, dat een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid is in de UK, en het netwerk van haar memberfirms, die elk een juridisch aparte en zelfstandige
eenheid zijn. Bezoek www.deloitte.com/about voor een meer gedetailleerde beschrijving van de wettelijke structuur
van Deloitte Touche Tohmatsu Limited en haar memberfirms.

