
 
 

Innoveren  
voor impact

Voorwaarden
voor testen
Ieder festival richt zich op een verscheiden-
heid aan thema’s en daarom zijn we benieuwd 
waar jouw focus ligt. Ben jij helemaal thuis 
in het circulaire circuit, de food sector, de 
afvalindustrie of kun je een bijdrage leve-
ren aan de digitalisering of reductie van 
de CO2 uitstoot van het festival? Voordat we 
je klaarstomen voor een test op een van onze 
festivals, hebben we een aantal spelregels 
waar jouw innovatie aan dient te voldoen.

Jouw prototype is innovatief

De innovatie heeft een positieve impact 
op de wereld 

Testen op een festival of living lab heeft 
toegevoegde waarde 

De innovatie heeft een business case 

De ondernemer is gevestigd in 
Noord-Nederland

Je bent beschikbaar tijdens de 4 
innolessen en pitchmiddag
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Festivals in 2021? Juist. Ook als 
deze niet doorgaan kijken we - net 
als vorig jaar - naar oplossingen 
om alsnog jouw prototype 
te testen. Innofest is er voor 
ondernemers die impact willen 
maken. Ondernemers die met 
innovatieve oplossingen werken 
aan de uitdagingen van vandaag 
en morgen. 

Vroegtijdig testen in de praktijk brengt 
belangrijke innovatieve oplossingen
sneller op de markt.

Negen van de tien innovaties faalt. Vaak 
omdat een prototype onvoldoende is getest 
voordat het de markt op gaat. Dit kost onder- 
nemers een hoop tijd, geld én energie.

Innofest zorgt ervoor dat deze stap naar de 
markt voor steeds meer startups wél succesvol 
is. Dit doen we door ondernemers te helpen 
met het vormgeven van een succesvolle test 
en ze vervolgens te koppelen aan een testlo-
catie. Een drietal locaties staan deze zomer op 
de agenda: 

Ticked al the boxes?  

Meld je dan aan via 

innofest.co of mail naar 

melanie@innofest.co. 

Aanmelden voor ITGWO en 

WTTV kan tot 1 april 2021. 

Let op! Wil je testen op TT 

Festival? Meld je dan aan 

voor 18 maart 2021.

deze zomer jouw innovatie 
testen op een festival? 

TT Festival    19 — 27 juni

Welcome to the Village  16 — 18 juli 

Into The Great Wide Open 2 — 5  sept

https://innofest.co/innoles/
http://innofest.co
mailto:melanie%40innofest.co?subject=


De Innofest 
methodiek werkt
Goed testen is durven falen. Omdat elke 
ondernemer met zijn eigen vraagstukken 
kampt, hanteren de innovatie-experts van 
Innofest verschillende testmethoden om 
tijdens de festivals optimale resultaten te 
boeken. Van een stresstest tot een A/B-test: 
download onze whitepaper hier om alvast 
een stukje van onze methodiek te proeven 
en kijk hoe jouw test eruit kan komen te zien. 

In the spotlight
Testen bij Innofest is daarnaast goed voor
 je netwerk en naamsbekendheid, dankzij 
veelvuldige aandacht in media als NOS, 
Het Financieele Dagblad en NRC. Ook na 
het testen zorgen we voor ‘onze’ onderne-
mers door ze aan evenementen of mogelijke 
partners te koppelen.

Het is heel mooi dat we hier 

hebben kunnen testen, omdat de 

setting heel erg dichtbij komt

met wat we in de openbare 

ruimte tegenkomen.

— Sensoty

De feedback die we verzamelden 

tijdens de test op het terras 

van Paradigm Biergarten is 

heel belangrijk om ons product 

uiteindelijk succesvol op de markt 

te zetten.

— FUL Foods

Op de hoogte blijven van Innofest? 

Volg ons!

https://innofest.co/whitepaper-aanvragen/
https://innofest.co/cases/sensoty/
https://innofest.co/cases/fulfoods/
https://instagram.com/innofest
https://twitter.com/InnofestNL
https://vimeo.com/innofest
https://www.linkedin.com/company/17994095

