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Miért érdemes startupként csatlakozni?

3 kihívásunk

Az út

3 kihívás
3 díj
Fejenként 30.000 
dollár

• Fizetett MVP projekt. A három nyertes startup 
mindegyike 30.000 dollárt kap azért, hogy egy-egy kihívás 
megoldásában együttműködjön az ABB Electrificationnel.

• SynerLeap tagság. Az, hogy 6 hónapon át tagként 
részt vehettek az ABB startup-gyorsító programjában, 
a SynerLeap-ben, jelentősen hozzájárulhat a cég 
fejlődéséhez és láthatóságához nem csak az ABB-nél, de 
ipari partnereink és ügyfeleink körében is.  
Értéke: 8.000 USD.

• Networking. Hívjátok fel magatokra a figyelmet, és ké-
sőbb is maradjatok minél szorosabb kapcsolatban az ABB 
Electrification kulcsszerepet betöltő vezetőivel.

• Ügyfelek. Itt a lehetőség, hogy megoldásotok 
felkerüljön a globális ügyfélelérést kínáló ABB  
Ability Marketplace™-re.

• Betekintés az ABB tevékenységébe. Lépjetek kapcsolatba 
az ABB Electrification és a SynerLeap coach-aival, hogy 
termékeinkről, ügyfeleinkről és működésünk területeiről 
teljesebb képet, az üzletfejlesztéshez pedig támogatást 
kapjatok tőlük.

• A győzteseknek exkluzív mentori foglalkozásokat 
tartanak a Microsoft startup-tanácsadói. 

• Marketing. Lehetőség arra, hogy az általatok kidolgozott 
megoldást megismertessétek az ABB-vel, és az ABB 
legfontosabb csatornáin keresztül, sőt a médiában is 
népszerűsítsétek azt.

• Formula-E Berlinben. A döntő befektetői  
fórumon résztvevő startupok egyikeként Ti is pole 
pozícióba kerülhettek az ABB vezetőivel együtt a berlini 
E-Prix-n. (Link)

• Hozzáférés a legmodernebb technológiához.  
Ismerjétek meg az ABB Electrification egyedülálló 
eszköztárát, infrastruktúráját és ipari adatait.

Csatlakozzatok 10 napra  
az ABB szakértőihez!
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Nyílt innováció milliónyi jobb döntés érdekében

Házigazda: Partner:

Március
Pályázatok 
benyújtása

Április 20.
Eligazítás a 

10-napos kihívással 
kapcsolatban 

kihívás

Május 13.
Döntő befektetői 
fórum a 2022-es 
berlini E-Prix-n

Jún. – dec.
Együttműködés  

az ABB 
Electrificationnel

2022
Közös piacra lépés 

a jobb döntések  
érdekében

Okos épületek 
kihívás

Intelligens energia
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Disztribúciós megoldások 
kihívás

Keresd fel az esemény  
weboldalát!
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