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OP HET KVK BUSINESS CHALLENGE INNOVATIEPLATFORM HEBBEN WIJ ONZE UITDAGING
VOOR EEN RENOVATIE SELECTIETOOL GEPLAATST WAARVOOR WE INNOVATIEVE
OPLOSSINGEN ZOEKEN. 

In deze podcast lichten wij onze innovatie challenge toe en hopen we ondernemers uit te dagen

om met oplossingen te komen. Ondernemers uit binnen- en buitenland kunnen 5 weken lang via

chats op deze challenge én op de bijdragen van anderen reageren. De maand september staat in

het teken van tech-challenges. Medio oktober sluit deze editie. Daarna nodigen wij de meest

veelbelovende bijdragers uit voor een digitale kennismaking, met als doel een concrete

samenwerking op te starten.

"Hoe kunnen wij onze klanten helpen bij het vinden van oplossingen voor
circulaire en energie positieve gebouwverbeteringen?"

We voorzien een online ontwerp- en selectietool om onze klanten te helpen bij het vergelijken

van een breed scala aan oplossingen voor verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling (=

HVAC) en om inzicht te bieden in comfort, energieprestaties, investeringskosten en energie- en

onderhoudskosten. Deze visie vereist een eenvoudig te gebruiken ontwerptool (denk aan: online

een keuken ontwerpen), selectiemechanismen, output, online offerte en als tweede stap een

ontwerptool om te helpen bij het dimensioneren en rangschikken van de producten in een 2D of

3D-omgeving. Met onze deelname aan KVK Business Challenge hopen we in contact te komen

met partijen die ons helpen deze kloof te dichten. 

Wij zoeken een IT of Software bedrijf om een partnerschap mee te starten. Zijn
jullie expert in visualiseren en wil je helpen een tool te ontwikkelen om
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Orange Climate doet mee met KVK Business Challenge, het open
innovatieplatform van KVK. Heb jij de denkkracht, flexibiliteit en

creativiteit die we zoeken?

https://soundcloud.com/kvk-business-challenge/challenge-orange-climate-online-bouwtool


gebouwen veilig, koel, comfortabel en gezond te maken? Neem contact met
ons op via de KvK Business Challenge pagina! 
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