
 
 

Innoveren  
voor impact

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 opgaat. Dit kost onder-
nemers een hoop tijd, geld én energie.

Innofest is er voor ondernemers die 
impact willen maken. Ondernemers 
die met innovatieve oplossingen 
werken aan de uitdagingen van 
vandaag en morgen. We helpen 
hen vooruit door ze hun prototypes 
te laten testen in living labs: Een 
praktijkomgeving die nauw grenst 
aan de realiteit. 

Voorwaarden
voor testen
Om in aanmerking te komen voor een test op 
ESNS, dien je aan een aantal voorwaarden 
te voldoen. Op basis van deze criteria maakt 
een jury de uiteindelijke beslissing of de test 
wel of niet door kan gaan.
 

Het prototype is innovatief 
 
Testen op een living lab heeft toegevoegde 
waarde
 
De innovatie heeft (nu of in de toekomst)  
een business case.

De ondernemer is gevestigd in Noord-
Nederland

Je bent beschikbaar tijdens de 4 Innolessen

Voldoet jouw innovatie 
hieraan? Meld je dan aan 
via innofest.co of mail 
naar melanie@innofest.co. 
Aanmelden kan tot 
1 december 2020.
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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. Het Groningse festival ESNS (Euroso-
nic Noorderslag) is de eerstvolgende locatie 
waarop testen mogelijk is.

De focus van ESNS
ESNS richt zich dit jaar op de thema’s duur-
zaamheid en sociale inclusie. Ondernemers die 
in deze thema’s passen hebben dan ook een 
grotere kans op een testplek op het festival. 

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


Welk soort test 
helpt jou verder?
Goed testen is durven falen. Omdat elke 
ondernemer met zijn eigen vraagstukken 
kampt, geeft iedere ondernemer zijn of 
haar pilot vorm tijdens de Innolessen. 
Daarin worden  verschillende testmethoden 
gehanteerd om optimale resultaten te 
boeken. Van een stresstest tot een A/B-test: 
bekijk hier welk type tests we draaien en 
hoe we jou het beste kunnen begeleiden.  

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’ ondernemers 
door ze aan evenementen of mogelijke part-
ners 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

We krijgen normaal gesproken 

wel reviews binnen via onze 

website, maar op deze manier 

kunnen we er veel meer mee en is 

het veel inhoudelijker.

— PttheeOp de hoogte blijven van 

Innofest? Volg ons!

https://innofest.co/hoe-ziet-een-test-bij-innofest-eruit/
https://innofest.co/cases/sensoty/
https://innofest.co/cases/fulfoods/
https://innofest.co/cases/ptthee/
https://www.linkedin.com/company/innofest-nederland/

