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Pionier je mee?
Geeft jouw innovatieve technologie een impuls aan de circulaire
economie en is het een voorbode voor echte verandering? Wil jij mee
het startpunt bepalen van een klimaatneutrale maatschappij?
En is je technologie het labo ontgroeid en klaar om op grotere schaal
en in een industriële omgeving getest te worden?

NextGen Demo wordt een
hotspot die bruist van de
ideeën om de traditionele
industrie te ontwrichten.

Dan ben je klaar om op NextGen Demo te landen. Dat is een zone
gelegen binnen NextGen District, de circulaire hub in het hartje van
de Antwerpse haven en haar industriële cluster. Het is een plaats
waar circulaire demoprojecten de ruimte hebben om in een veilige
omgeving te testen en groeien. Daar waar de verandering begint. Daar
exploreren we nieuwe technologieën.
NextGen Demo wil een hub zijn waar pioniers de ruimte hebben om te groeien, aangesloten op een netwerk waar
ze ideeën kunnen uitwisselen en middelen kunnen delen. Een hotspot die bruist van de ideeën om de traditionele
industrie te ontwrichten. Denk maar aan het opslaan van hernieuwbare energie of het gebruiken van alternatieve
grondstoffen zoals CO2, plastic afval en biomassa om opnieuw bouwstenen voor de chemische industrie te maken.
Het is er voor degenen die klaar zijn om een verschil te maken.

Waarom kandideren?
Ben jij één van deze pioniers?
Dan is NextGen Demo dé plaats bij uitstek waar nieuwe technologie zijn toegang vindt in het boeiende
netwerk van de haven en de industrie.
Bovendien geniet je van:

•
•
•
•

een industrieel netwerk om u tegen te zeggen, met wereldwijde topspelers. Ideaal om met de juiste partners en
klanten in contact te komen.
een ecosysteem waarbij maximaal gestreefd wordt naar synergieën tussen de demonstratoren op NextGen
Demo, met de overige bedrijven op NextGen District en met de bedrijven actief binnen het volledige
havenplatform en daarbuiten.
een logistieke toplocatie die de grenzen verlegt dankzij innovaties om de haven groener te maken, de basis voor
interessante en duurzame investeringen.
ondersteuning bij je opstart door middel van het beschikbaar stellen van de nodige randinfrastructuur, zodat je
op een veilige manier kan werken en snel van start kan gaan. Daarnaast is er tevens begeleiding op maat bij de
doorgroei naar een commercieel niveau.
Wees pionier en zet als frontrunner NextGen Demo mee op de kaart.
Samen trekken we de nieuwe technologieën op gang in een omgeving die voor jou daartoe ingericht is.

Hoe kandideren?
Wil je kandideren voor een plaats op NextGen Demo,
lees dan meer over de precieze scope, de voorwaarden waaraan
je moet voldoen en de technische specificaties van de zone.

