
‘WELCOME TO THE EPICENTRE OF DEEPTECH’



HortiHeroes bestaat in 2023 vijf jaar. Om dat te vieren, organiseren we een aantal bijzondere 
evenementen, met als kers op de taart een fieldtrip naar Parijs.

Samen met innovators van verschillende bedrijven uit eenlopende sectoren, bezoeken we onder 
meer de Global Summit van Hello Tomorrow en nemen we een kijkje in de keuken van een 
populaire startup hub in het centrum van Parijs.

We slapen in een hotel dat onlangs is uitgeroepen tot één van de 50 meest innovatieve 
bedrijven ter wereld en gaan eten en drinken bij zowel authentieke Franse bistro’s als hippe 
hotspots. Natuurlijk is er ook gelegenheid om wat te zien van het kunstzinnige en veelzijdige 
Parijs.

Er zijn slechts 30 plekken beschikbaar, dus grijp deze kans en ga mee op de meest inspirerende 
fieldtrip van 2023!  

Oui oui, we go to Paris! 
9, 10 en 11 maart 2023

https://hello-tomorrow.org/global-summit/




Waarom is het gaaf om mee te gaan?

● Global Summit van Hello Tomorrow is hét deep tech impact event waar 
internationale ondernemers samenkomen en baanbrekende technologieën van 
startups gepresenteerd worden  

● Er gaat een grote delegatie vanuit TechLeap en HortiHeroes
● Inspirerend op inhoud: Unlocking the power of deeptech to solve our toughest 

global challenges 
● Breder dan alleen Food & Health: ook medical, mobility en techniek 
● Veel netwerken met uiteenlopende deelnemers, veel fun, veel ideeën uitwisselen
● Het wordt van A tot Z, in de puntjes geregeld door ervaren reisleiding
● Kick-off sessie voorafgaand aan fieldtrip om gerichter deel te nemen (dit wordt 

gefaciliteerd/gehost door Rabobank)



Voor wie?

Startups, scale-ups, ondernemers, high potentials 
bij gevestigde bedrijven, studenten, en 
investeerders, die werkzaam (willen) zijn in food & 
flower industrie of high tech industrie. Maar ook 
voor innovators uit de healthcare, biotech, energie- 
en mobiliteitssector is het heel interessant om mee 
te gaan. 



ABOUT Global Summit - Hello Tomorrow



“WE ACCELERATE RADICAL SOLUTIONS

TO IMPROVE HUMAN AND PLANETARY HEALTH,

LEVERAGING THE POWER OF

DEEP TECH VENTURES”



Facts & Figures



Dag 1

Donderdag

➔ Vertrek vroege trein vanaf Rotterdam Centraal (tussen 7 en 9 uur)
➔ Aankomst Gare du Nord, 2,5 uur later
➔ Lunchen in hotel (of vlakbij), drop off koffers
➔ Bezoek Global Summit of Hello Tomorrow ’The Epicenter of Deep Tech’
➔ Diner bij Le Bistro Fab 
➔ Borrel op Khayma Rooftop met diverse netwerkpartners 





Dag 2

Vrijdag

➔ Ontbijt in hotel

➔ Bezoek Global Summit

➔ Optioneel middagprogramma: Visite Station F (‘s werelds grootste startup 
campus en/of rondleiding

➔ Diner



Dag 3

Zaterdag

➔ Vrije invulling (met leuke tips zoals fietsen langs de mooiste street art van 
Parijs, naar een gave kunstexpositie of shop till you drop in de leukste 
wijk van Parijs)

➔ Op eigen gelegenheid lunchen

➔ Rond 15:00 trein terug



Investering

De kosten voor deze fieldtrip zijn variabel en mogelijk tot 50% te reduceren 
middels de missie voucher (aan te vragen door startups en MKB via RVO.nl). 

De prijzen zijn op basis van:
● Treinreis Rotterdam/Parijs (2e klas)
● Twee nachten in een centraal gelegen hotel in een tweepersoonskamer
● Ontbijt, toeristenbelasting, twee lunches
● Twee diners en een gezellig borrel
● Een metroticket voor drie dagen
● Twee dagen toegang tot The Global Summit of Hello Tomorrow 
● Optioneel bezoek aan een startup hub
● Goede tips & tricks voor de vrijetijdsbesteding 

  

http://rvo.nl


Variabele prijzen 

STUDENT/PERS
Vanaf €800,00

STARTUP/ECOSYSTEM
Vanaf €1250,00

MKB/CORPORATE 
Vanaf €1850,00

* Early bird tarief is geldig tot 8 november, daarna hangt de prijs af van beschikbare tarieven Thalys 

** Meerprijs 1-persoonskamer: €100,00

*** Annulerings- en/of reisverzekering zijn voor eigen kosten en dient zelf te worden afgesloten



Partners en opties

● Rabobank is trotse partner van deze fieldtrip
● Neem contact met ons op betreft de partner opties:

○ Invullen kennissessie
○ Plek(ken) beschikking stellen voor student / startup
○ Lunch, diner of netwerkmoment financieren
○ Of anders



hortiheroes.com/lustrum/

http://www.youtube.com/watch?v=YG5ZOl9a6Zk
https://hortiheroes.com/lustrum/


CONTACT
Marielle van Buuren: 06 512 38 027 marielle@hortiheroes.com
Fabienne van der Klugt: 06 205 80 214 fabienne@hortiheroes.com 

mailto:marielle@hortiheroes.com
mailto:fabienne@hortiheroes.com

