De Innovatiespotter
De Innovatiespotter is expert in het opsporen
van (technologische) innovaties bij het MKB.
Door toepassing van big-data-technologie
worden dagelijks online gegevens over alle
1,8 miljoen bedrijven in Nederland verzameld.
Machine learning-technologie analyseert
vervolgens deze gegevens en clustert bedrijven
bij alle denkbare innovaties, technologieën of
(Topsector)thema’s. Zo selecteert de Innovatiespotter bedrijven met relevante ontwikkelingen
op het gebied van duurzame energie, chemie,
water, logistiek, blockchain, robotica, et cetera.
De Innovatiespotter levert bedrijfsprofielen
met contactgegevens, het aantal medewerkers,
BAG-gegevens, het oprichtingsjaar, handelsnamen, de SBI-code, netwerkactiviteiten,
subsidies, octrooien, lidmaatschappen en awards
en een link naar het LinkedIN profiel.
Binnen het Nederlandse innovatie-ecosysteem
vormt de Innovatiespotter een belangrijke
schakel door het leveren van unieke informatie
aan innovatieprofessionals, beleidsmakers en
bedrijven.

De Innovatiespotter is onmisbaar bij:
vinden van topsectorbedrijven
netwerk- en clustervorming
matchmaking
benchmarking
toekomstgericht ondernemen
opzetten en uitvoeren van
(innovatie)programma’s
uitvoeren en monitoren van
(regionaal) economisch beleid

•
•
•
•
•
•
•

Ontdek welke bedrijven er zijn en
wat ze doen. Wij helpen bij het
identificeren van innovatiekracht!
Meer weten?
Kijk op www.innovatiespotter.nl, lees
over producten en diensten, bekijk
klantcasussen of neem contact op via
onderstaande gegevens.
Gea Vellinga
06 51 55 66 19
050 313 48 98
g.vellinga@innovatiespotter.nl
www.innovatiespotter.nl
Protonstraat 3A
9743 AL Groningen
KvK: 02080558

De Transitiespotter
De Transitiespotter is een krachtige online tool
die 24/7 internet afspeurt naar bedrijven met
slimme oplossingen voor de energietransitie.
De Transitiespotter clustert relevante bedrijven
voor thema’s als zon- en windenergie, installatietechniek, waterstof, biobased economy,
mobiliteit, energieneutraal bouwen, circulaire
economie en nog vele andere actuele
onderwerpen.
De Transitiespotter levert bedrijfsprofielen met
contactgegevens, het aantal medewerkers, BAGgegevens, het oprichtingsjaar, handelsnamen,
de SBI-code, netwerkactiviteiten, subsidies,
octrooien, lidmaatschappen, awards en een link
naar het LinkedIN profiel.
De Transitiespotter vormt een belangrijke schakel
binnen de markt van duurzame energie door het
leveren van unieke informatie aan overheden,
kennisinstellingen, ondernemers, initiatiefgroepen, platforms, enz.

De Transitiespotter is onmisbaar bij:
vinden van (lokale) bedrijven 		
met duurzaamheidsinnovaties
netwerk- en clustervorming
matchmaking
benchmarking
toekomstgericht ondernemen
koppelen vraag en aanbod van 		
duurzaamheidsoplossingen
opzetten en uitvoeren van 		
duurzaamheidsprogramma’s
uitvoeren en monitoren van
(regionaal) duurzaamheidsbeleid
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Ontdek welke bedrijven er zijn en
wat ze doen. Wij helpen bij het
identificeren van innovatiekracht!
Meer weten?
Kijk op www.innovatiespotter.nl, lees
over producten en diensten, bekijk
klantcasussen of neem contact op via
onderstaande gegevens.
Gea Vellinga
06 51 55 66 19
050 313 48 98
g.vellinga@innovatiespotter.nl
www.innovatiespotter.nl
Protonstraat 3A
9743 AL Groningen
KvK: 02080558

