10ª Aniversário da CleanEquity® Monaco - Empresas & Colaboradores
A CleanEquity® Monaco irá apresentar uma nova grade de programação das melhores empresas da
categoria de tecnologia limpa e sustentável. Cada uma terá a oportunidade de se apresentar a
financeiros e investidores estratégicos, parceiros e compradores, decisores políticos, usuários finais
e mídia nos dias 9 e 10 de março.
O evento apenas mediante convite tem espaço limitado, utilize o link abaixo para registrar seu
interesse em participar.
CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER
A unidade da CleanEquity da Innovator Capital irá avaliar mais de 600 empresas e selecionar 30 para
o evento de 2017. As seguintes empresas estão com suas apresentações confirmadas:
Antecy
Evaporcool
Lightbridge
Living Map Company
NOHMs Technologies
Pajarito Powder
Polygelco
Primus Power

NL
USA
USA
UK
USA
US
UK
USA

A Innovator Capital anuncia uma nova colaboração com o Cisco Entrepreneurs in Residence (Cisco
EIR).
O Cisco EIR é um programa de desenvolvimento corporativo global destinados às empresas novas e
em crescimento (startups e scaleups) – uma plataforma supereficiente para construção de relações
estratégicas de longo prazo e resultados comerciais junto às Unidades de Comerciais da Cisco (BUs).
O Cisco EIR é destinado às empresas na fase inicial que investem em tecnologias disruptivas na
Internet de Tudo/das Coisas (IoE/IoT), Colaboração, Inteligência Artificial/Deep Learning/Big Data,
Nuvem, Mobilidade Corporativa, Segurança e Blockchain.
O Cisco EIR proporciona às empresas startups/scaleups oportunidades para a construção de
parcerias estratégicas com as unidades comerciais e executivos da Cisco, espaço de trabalho
compartilhado, software, apoio financeiro e potenciais investimentos estratégicos ou oportunidades
de Fusões e Aquisições (M&A) da Cisco.
Lançado originalmente no Silicon Valley em 2013, o Cisco EIR tem atualmente uma presença nos
EUA e Reino Unido. São 33 empresas até a data que tornaram-se parte do Cisco EIR, e mais 20%
delas tiveram saídas bem-sucedidas. As empresas startups do Cisco EIR atualmente têm mais de 60
participações estratégicas dentro da Cisco.
É com prazer que também anunciamos a nossa colaboração contínua com a Universidade de
Cranfield, a especialista em pós-graduação para pesquisa e ensino em ciência, tecnologia,
engenharia e gestão; e o Parkview Group, que retorna como parceiro da CleanEquity pelo segundo
ano.
O Professor Tom Stephenson, FREng, Pro-Vice-Chancellor - Pesquisa e Inovação da Cranfield, disse:

"A Cranfield tem o prazer de estar patrocinando a CleanEquity Monaco de 2017 em seu 10ª
aniversário. Continuamos o nosso apoio a este grande evento e mais uma vez, aguardamos
ansiosamente a oportunidade de conhecermos as empresas de Tecnologia Limpa bem-sucedidas em
fase inicial.
"O benefício da reunião de especialistas no financiamento dessas empresas também tem sido
inestimável para ajudar as aspirações empreendedoras de Tecnologia Limpa da Cranfield, como uma
Universidade de pós-graduação exclusivamente em tecnologia e gestão. A CleanEquity Monaco
realmente reúne a comunidade para ajudar a identificar novas oportunidades e permite o
crescimento comercial."
O patrocinador da CleanEquity de 2017, a Parkview International é uma empresa mundial de
desenvolvimento de propriedade fundada na década de 1950. Um de seus últimos projetos, o
Parkview Green de 200.000 metros quadrados em Pequim, foi o primeiro projeto de uso misto na
China a receber a certificação LEED Platinum (Liderança em Energia e Design Ambiental). Mantendo
sua reputação como provedora de desenvolvimentos que definem novos parâmetros de qualidade e
inovação, o projeto mais recente da Parkview, o QxQ, combina a fabricação fora do local com a
arquitetura modular de alta qualidade. Deste modo, o QxQ pode proporcionar segurança sobre o
Tempo, Custo e Qualidade, e ao mesmo tempo minimizar os impactos ambientais.
A Parkview International acredita na responsabilidade de construir um mundo melhor. Ao patrocinar
um evento como a plataforma prestigiosa da CleanEquity para tecnologias renováveis e inovadoras,
esperamos desempenhar um papel fundamental nesta futura mudança.
Para mais informações sobre como participar da CleanEquity® Monaco de 2017, utilize as
informações de contato abaixo ou visite o site da conferência: www.cleanequitymonaco.com.
Contato:
Conor Barrett
Innovator Capital
conor.barrett@innovator-capital.com
Siga-nos Twitter:@CleanEquity

