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Technology Fast50
Powerful connections

De Technology Fast50 is de
verkiezing voor snelgroeiende
technologiebedrijven en
innovatieve start-ups. Hoort u
thuis in de ranking 2016 van de
50 snelst groeiende techbedrijven
van Nederland? Schrijf u dan in via
www.Fast50.nl

Wat is de Technology Fast50?
De Technology Fast50 is de verkiezing
voor snelgroeiende technologiebedrijven
en innovatieve startups. Deelnemers
maken kans om opgenomen te worden
in de ranking van de 50 snelst groeiende
technologiebedrijven van Nederland.
Bedrijven die zijn opgericht na 31-12-2011
dingen in de Rising Star categorie mee naar
de titel Rising Star 2016 of Most Disruptive
Innovator 2016. Zij worden door een
onafhankelijke jury beoordeeld op innovatie,
schaalbaarheid en ambitie.
Waarom moet u deelnemen aan de
Technology Fast50?
Deelname aan de Technology Fast50 biedt
volop voordelen voor uw organisatie. De
Drie voornaamste redenen waarom u met
uw organisatie zou moeten deelnemen:
•	De 50 snelst groeiende technologie
bedrijven van Nederland en de
winnaars in de Rising Star categorie
kunnen rekenen op aandacht van pers,
leveranciers, investeerders en klanten.
•	Internationale bekendheid: alle deelnemers
aan de Technology Fast50 verkiezing
nemen automatisch deel aan de Deloitte
Technology EMEA Fast500.
•	Een boost voor uw merk: Technology
Fast50 staat voor innovatie, ambitie,
groei, drive en visie.

Technology Fast50 Community
De Technology Fast50 community is een
netwerk op Linkedin van ruim 2.000
ondernemers en bedrijven. Dit netwerk
staat open voor alle snelgroeiende
bedrijven die meedoen of hebben
meegedaan aan de Technology Fast50.
Ook andere technologie georiënteerde
bedrijven en investeerders zijn welkom
om mee te praten. Concreet betekent dit:
•	Toegang tot een netwerk van ruim
2.000 innovatieve en ambitieuze
ondernemers.
•	Contact met corporates die
geïnteresseerd zijn in innovatieve
technologie.
•	Contact met investeerders.
•	Toegang tot bijeenkomsten zoals
seminars en workshops binnen de
Technologie, Media en Telecom
industrie.

Meer informatie en inschrijving
Inschrijving is mogelijk tot 30 juni
2016. Ga voor meer informatie of
inschrijving naar www.fast50.nl

Technology Fast50 partners

Criteria deelname
Wanneer u wilt deelnemen aan de
Technology Fast50 of de Rising Star
categorie moet u aan bepaalde criteria
voldoen. Lees in onderstaande afbeelding
welke deelnamecriteria dit zijn.

Criteria Fast50 en Rising Star

Alle vragen met ja beantwoord?
U kunt zich inschrijven voor
de Fast50 verkiezing.

5a

4a

Omzet in 2012 > € 50.000 en
Omzet in 2015 > € 800.000 ?

Ja

1

Hoofdkantoor in Nederland? *1

2

U ontwikkelt een aan technologie verwant product of dienst? *2

3

Inschrijving KvK vóór 31-12-2011?

Nee

Indien ja
u kunt zich inschrijven voor
de Rising Star categorie

4b

5b

Omzet in 2015 > € 50.000?

*1 Dochterondernemingen en/of divisies kunnen niet deelnemen, tenzij de dochteronderneming beursgenoteerd is en apart wordt verhandeld.
*2 Technologie draagt in belangrijke mate bij aan uw omzet. Als u gebruik maakt van technologie van een andere onderneming, of deze verkoopt, voldoet u niet aan de criteria.
U besteedt tevens in belangrijke mate tijd en aandacht aan R&D en maakt bij voorkeur gebruik van een regeling voor belastingkorting voor innovatie, zoals de WBSO regeling.

