STEM NU VOOR DE BELFIUS SMART CITY AWARD 2015 EN NEEM
DEEL AAN DE SMART CITY DAG OP 2 DECEMBER!
Welke stad of gemeente wint de Belfius Smart City Award 2015?
Belfius reikt ook dit jaar weer een award uit aan de stad of gemeente die
uitpakt met het meest creative, duurzame en innovatief project. Hier maakt u
kennis met de 10 genomineerden.
Naast de keuze van de jury tellen ook de stemmen van de publieke voting mee.
Stemmen kan tussen 22 oktober en 12 november via deze link.

Noteer alvast 2 december in uw agenda!
Op 2 december maken we de winnaar bekend tijdens Belfius Smart City Award- uitreiking. Maar die dag staat er
meer op het programma: in samenwerking met Agoria en met de steun van onze partners Knack/Le Vif, Proximus
en Accenture maken we er een onvergetelijke, inspirerende en boeiende dag van, helemaal in het teken van Smart
Cities.

Een “Smart Cities” dag met lezingen
Net als Belfius wenst Agoria de ontwikkeling van Smart Cities bevorderen. Daarom slaan we de handen in elkaar en
willen we een brug maken tussen de “technologie” bedrijven en de Belgische steden en gemeenten.
De organisatie van een gezamenlijke Smart City-dag is een eerste stap. Diezelfde dag, organiseert Agoria in de
Belfius-gebouwen (Pachecolaan 44, te 1000 Brussel) vanaf 10u een aantal workshops, worden er een aantal
inspirerende toespraken gehouden en is er een galerij met stands van Agoria-leden. Aansluitend vinden dan de
Belfius Smart City Award en de Agoria Smart City Technology Awards- uitreiking plaats. Als speciale gast zal ook
Kent Larson, directeur van “The Media Lab’s changing places”, u de nieuwste concepten rond Smart Cities
toelichten. U kunt zich dus de klok rond onderdompelen in een SMART-bad u aangeboden door Belfius bank in
samenwerking met onze partners Agoria, Knack/Le Vif, Proximus en Accenture.

Wilt u ook kennis maken met het dagprogramma van Agoria? Vind hier alle informatie.
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