MARITIEME
H A C K AT H O N
9&10 NOV 18

D É H A C K AT H O N V O O R V E R N I E U W E R S I N D E
Z E E S C H E E P VA A R T E N S C H E E P S B O U W

INITIATIEF VAN:
Expert team:

ACHTERGROND
• Bedrijven die doelbewust bezig zijn met
het onderzoeken en implementeren van
nieuwe technologieën zijn tegenwoordig
het meest succesvol.
• Nieuwe technologieën als Augmented
Reality, Virtual Reality, Big Data,
Internet of Things, Artificial Intelligence,
Robotics, Additive Manufacturing,
Machine Learning, en Sensoring
hebben nu al enorme impact.
• Het ontwerp, de bouw en het gebruik
van zeegaande schepen wordt
ingrijpend veranderd door nieuwe
technologieën.
• Hiervoor is co-creatie, flexibiliteit,
inlevingsvermogen, creativiteit en
energie nodig.

HACKATHON
• 120 Young professionals gaan 18 uur
en 52 minuten aan de slag om in een
zeemijl van tijd vernieuwende
oplossingen te bedenken én in het
klein tot uitvoering te brengen.
• Een uit de hand gelopen
brainstormsessie, een
ontdekkingstocht of een innovatiesprint
als boost voor de eigen organisatie.
Resultaat heeft toegevoegde waarde,
maar het proces is belangrijker.
• Cases om zeevarende schepen
slimmer te maken.

PROGRAMMA
• Design Thinking & Innovation Bootcamp voor mentoren in
oktober
• Start vrijdagmiddag 9 November
– Plenaire kick-off met keynote speaker
– Team game voor het samenstellen van teams
– Werken aan 3 cases (8 teams per case) onder begeleiding
van mentoren
– Korte deepdives & inspiratie breaks

• Finale zaterdagmiddag 10 November @ lunch
– Pitch presentaties aan jury
– Prijsuitreiking; per case één prijswinnaar

• Locatie:
– Undercurrent – Amsterdam
– Goed bereikbaar met OV (NDSM pont / IJ pont vanaf CS) en
met aanlegsteiger

• Impressie @ Maritime Awards Gala (12 november)

DOELGROEP
• Young professionals tussen 20 en 35 jaar werkzaam in de
maritieme sector (zowel nautisch als technisch)
• Professionals van buiten de maritieme sector met een passie voor
schepen en kennis / vaardigheden op het gebied van
datamanagement, modelleren en programmeren
• Technische studenten (afstudeerfase – hbo/wo). Focusstudies:
Maritieme Techniek, Werktuigbouw, Maritiem Officier,
Elektrotechniek, ICT & Business Management, Computer Science
TOTAAL:

Max.120 deelnemers in 24 teams (5 per team)

PROMOTIE
• Via communicatiekanalen / social media van
Netherlands Maritime Technology & KVNR
• In de communities van HackathonFactory
• Op de campus van bijvoorbeeld Hogeschool van
Amsterdam, Technische Universiteit Delft
• In het NMT Magazine (septembernummer)
• Tijdens Maritime Awards Gala
• In maritieme media
• Website online vanaf sept 2018

WAAROM INSTAPPEN ALS SPONSOR?

SPONSORMOGELIJKHEDEN
Gold sponsor

Silver sponsor

Bronze sponsor

Voorafgaand
aan de
hackathon

Innovatie bootcamp voor twee mentoren
die tijdens de hackathon aanwezig zijn

Innovatie bootcamp voor één mentor
die tijdens de hackathon aanwezig is

-

Tijdens de
hackathon

Intensief contact met 120 talenten

Intensief contact met 120 talenten

Case eigenaar en verantwoordelijk voor
het aanleveren van de hoofdprijs van
jouw case
Aanleveren van een spreker

Exposure

Aanleveren van twee mentoren

Aanleveren van één mentor

Deelname van 9 eigen Young Profs
gegarandeerd

Deelname van 3 eigen Young Profs
gegarandeerd

Banner op de homepage van de website

Banner op de website

Logo op banner op congreslocatie

Logo op banner op congreslocatie

Logo voor social media

Logo voor social media

Logo op de website

Logo op goodies, poster en crew t-shirts
Content
Spreading

Aanleveren van goodies en flyers voor de Aanleveren van goodies en flyers
goodiebag
voor de goodiebag

Investering

Logo op het programma
Bedrijfsprofiel op de website

€ 9.750,- Logo op het programma
excl. BTW

Aanleveren van goodies en
flyers voor de goodiebag

€ 4.750,- Logo op het programma
€ 750,excl. BTW
excl. BTW

CONTACTINFORMATIE
• Sanne de Vleeschhouwer, Innovation Manager bij
Netherlands Maritime Technology
• 088-4451032 / vleeschhouwer@maritimetechnology.nll

