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•
Apakah kamu mengembangkan suatu solusi digital
inovatif dengan dampak positif di bidang Aksi Lingkungan /
Iklim, Kesetaraan Gender atau Teknologi Pendidikan?
•
Apakah inovasi digital Anda beroperasi & telah
diperkenalkan ke pasar?
•
Apakah Anda ingin berhubung dengan pengusaha lain, mitra
dan juga investor berpotensi?

Mendaftarlah ke Akselerator Inovasi Digital Innovation Factory untuk
mengembangkan inovasi Anda ke tingkat selanjutnya!
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Manfaatnya termasuk...
... Panduan dalam penyempurnaan model bisnis
... Dukungan dalam mengoptimalkan dampak SDG
(Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)
... Bekerja menuju siap diinvestasi
… Menerima dukungan pengembangan kapasitas
... Akses ke jaringan luas Innovation Factory
... Berpartisipasi dalam pembelajaran peerlearning yang dinamis
... Akses ke Digital Enterprise Toolkit untuk peningkatan kapasitas & pengembangan bisnes
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45 perusahaan akan terpilih untuk
menerima program Akselerator
Inovasi Digital 6 bulan

12 tim pemenang dari kompetisi
akan menerima paket dukungan
khusus yang masing-masing setara
dengan €15.000.

1 DAFTAR
Panggilan untuk pendaftar
terbuka untuk start-up,
perusahaan, organisasi nirlaba dari Ethiopia, Ghana,
Indonesia, Meksiko dan
Senegal untuk mengirimkan
inovasi untuk pembangunan
berkelanjutan: Kesetaraan
Gender, Teknologi Pendidikan atau Aksi Lingkungan
/ Iklim.
Kirim aplikasi Anda & beri
tahu kami mengapa ide
/ prototipe inovasi Anda
memerlukan dukungan akselerasi & pendanaan.

2 AKSELERASI
3 BERSAING

45 tim akan terpilih untuk mengikuti
program Akselerasi Inovasi Digital 6
bulan untuk:

45 tim yang berhasil menyelesaikan program akselerator
akan menyerahkan dokumen
pendukung untuk penilaian juri.

+ Menerima dukungan pengembangan
kapasitas
+ Dipandu dalam penyempurnaan model bisnis
+ Bekerja menuju siap diinvestasi
+ Optimalkan dampak SDG (TPB)
+ Mengembangkan rencana bisnis yang
komprehensif

12 tim pemenang akan dipilih
untuk memperebutkan paket
dukungan khusus yang masing-masing setara dengan
€ 15.000.

Memiliki inovasi digital yang memberikan dampak positif di bidang
Kesetaraan Gender, Aksi Lingkungan / Iklim atau Teknologi Pendidikan

Kriteria
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Solusi inovasi digital Anda operasional & telah diperkenalkan ke pasar
& pengguna
Memiliki potensi untuk skala dan replikasi yang besar untuk
memaksimalkan dampak
Memiliki kasus bisnis yang jelas dan keuangan keberlanjutan yang
layak untuk model pendapatan saat ini / masa depan.

Kami m
dan sp encari mitra
ingin monsor yang
e
kami. Hndukung
arap
jangan
mengh ragu untuk
jika Anubungi kami
da tert
arik!

Digerakkan atau dipimpin secara lokal dari salah satu dari 5 negara
ini: Ethiopia, Ghana, Indonesia, Meksiko, dan Senegal

Untuk detil dan info lebih
lanjut tentang cara mendaftar,
kunjungi

www.innovation-factory.app

Ikuti kami di media sosial untuk
berita & perkembangan terkini

@Innovation_Fcty
Facebook.com/diginnofactory
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