
HIGH TECH CAMPUS EINDHOVEN

Hotspot for Human Focused Innovation
High Tech Campus Eindhoven behoort tot de 17% grootste science parks in de wereld en is door het ministerie van

Economische Zaken aangemerkt als ‘campus van nationaal belang’. High Tech

Campus Eindhoven is een R&D-ecosysteem waar meer dan 100 bedrijven en

instituten en zo’n 8.000 onderzoekers, ontwikkelaars en ondernemers werken

aan de technologieì n en producten van morgen. De voorkeursmanier van

werken op de Campus is Open Innovatie. Dat houdt in dat Campusbedrijven

kennis, kunde en R&D-faciliteiten (zoals labs, cleanrooms en apparatuur) met

elkaar delen om sneller, beter en klantgerichter te kunnen innoveren.

Samenwerking komt onder andere tot uiting in de technologie-instituten Holst

Centre, EIT ICT Labs en Inkjet Application Centre, de onderzoeksprogramma’s

van Center for Translational Molecular Medicine, Point-One en ITEA2 en de gedeelde laboratoriumfaciliteiten van MiPlaza.

De bedrijven op de Campus hebben een focus op de technologiedomeinen High Tech Systems, Microsystems, Embedded

Systems, Life Sciences en Infotainment. Vanuit die domeinen creì ren zij

innovaties in met name de toepassingsgebieden Health, Experience en Energy.

De Campus ligt in het hart van êên van Europa’s leidende R&D regio’s. Zo

vormt de driehoek tussen Eindhoven, Leuven en Aken (ELAt) een gebied dat

een sterke Europese positie heeft in micro/nanoelektronica en life sciences.

Samen vormen de onderzoekers in Noord-Brabant de Europese nummer twee

op het aantal patenten per miljoen inwoners.

De internationale community van High Tech Campus Eindhoven heeft een

gezamenlijke drive om innovatieve oplossingen te creì ren die het leven van mensen wereldwijd gezonder, aangenamer,

makkelijker en interessanter maken en die een bijdrage leveren aan een duurzamere wereld. Daarmee is de Campus een

plaats waar ondernemingszin, hoogwaardig onderzoek en creativiteit floreren en resulteren in succesvolle nieuwe producten

voor de wereldmarkt. High Tech Campus Eindhoven is de Hotspot for Human Focused Innovation.
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NLInnoveert RT @ DTW_2013: Team Dutch
Technology Week #DTW_2013 neemt een
kijkje bij congres Nederland Innoveert
#NLi13 http://t.co/O rlHdzEd

DTW_2013 Team Dutch Technology Week
#DTW_2013 neemt een kijkje bij congres
Nederland Innoveert #NLi13
http://t.co/O rlHdzEd

navelpluis Topspreker! @ M_Steinbuch:
vandaag besloten mee te doen met
@ TEDxBrainport 4 juni over mijn passies in
people planet profit #DTW13

DTW_2013 Eerste DTW munt gesignaleerd!
Wie vindt de volgende?
http://t.co/y9MNWZpX

Moniq_Hendriks RT @ renewestbroek:
Winnaar categorie Nederland, Belgiì ,
Luxemburg is Domino's Pizza #EEA proficiat!
Trots op dubbele nominatie #DTW12
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