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36 innovatieve bedrijven erkend als World Economic Forum Technology Pioneers 

 
New York, USA, 27 augustus 2013 – Het World Economic Forum heeft vandaag haar nieuwste selectie van 
Technology Pioneers bekend gemaakt, die bestaat uit 36 van de meest innovatieve starters in de technologiesector. 
Deze bedrijven worden erkend vanwege hun potentieel om de toekomst van het zakenleven en de maatschappij te 
transformeren. Hun prestaties worden gehonoreerd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de New Champions 2013 
van het World Economic Forum in Dalian, Volksrepubliek China, van 11 tot 13 september. 
 
Sommige Technology Pioneers van dit jaar worden bekroond vanwege hun inspanningen om genetische ziektes te 
genezen, betaalbaar drinkwater te verstrekken en toegang te verspreiden tot hoger onderwijs, anderen voor het 
creëren van innovatieve benaderingen om natuurlijk licht in gebouwen te verdelen en het draadloos opladen van 
elektronische toestellen aan te bieden.  
 
Technology Pioneers maken deel uit van de gemeenschap van pioniers, baanbrekers en vernieuwers van het World 
Economic Forum. Deze New Champions helpen de andere Forumleden beter te begrijpen hoe het zakenleven en de 
maatschappij in de toekomst worden getransformeerd. 
 
De Technology Pioneers voor 2014 zijn (in alfabetische volgorde): Adtelligence, Advantix Systems, Agios 
Pharmaceuticals, Airbnb, Alphabet Energy, AppNexus, BIND Therapeutics, bluebird bio, Bug Agentes Biologicos, 
Codecademy, Coursera, Cyberdyne, Data4, Dnevnik.ru, D-Rev: Design Revolution , EcoNation, Foundation 
Medicine, GitHub, Jana, Kaggle, Kebony, Koemei, Lenddo, LiveU, Natera, Nest Labs, Oasys Water, OMC Power, 
Rethink Robotics, Second Sight Medical Products, Selecta Biosciences, SunPartner, Syntouch, TruTag 
Technologies, Viki en Witricity Corporation. 
 
“De invloed van technologie blijft toenemen in alle  segmenten van de maatschappij,” zei David Aikman, Managing 
Director, Hoofd van de New Champions bij het World Economic Forum. “De diversiteit van het innovatieve denken 
en de mogelijke oplossingen die ze aanbieden, vormt de reden waarom leiders uit alle sectoren van de maatschappij 
geïnteresseerd zijn in een wisselwerking met de Technology Pioneers.” 

 
Tot eerdere Technology Pioneers behoren onder andere Google (2001), Mozilla Corporation (2007), Wikimedia 
(2008), Twitter (2010), Dropbox (2012), SoundCloud (2013), Kickstarter (2012), Qifang (2009), MC10 (2013), 
TaKaDu (2011), NetQin (2011), BloomEnergy (2010), Recyclebank (2009), 23&Me (2008), MBA polymers (2007) en 
Monitise (2006)  
 
Elk jaar kiest het World Economic Forum een select aantal Technology Pioneers uit honderden aanmeldingen. 
Kandidaatbedrijven worden voorgedragen door leden, partners en medewerkers van het World Economic Forum, 
alsmede door het algemene publiek. Een selectiecomité, bestaande uit topspecialisten op het gebied van 
technologie en innovatie, academici en verstrekkers van durfkapitaal, beoordeelt alle aanmeldingen voordat het 
aanbevelingen doet aan het World Economic Forum. 
 
De Technology Pioneers worden bekroond voor hun verwezenlijkingen tijdens een ceremonie op 12 september op 
de jaarlijkse bijeenkomst van de New Champions 2013. De bijeenkomst is het belangrijkste treffen van het 
wereldwijde zakenleven in Azië, en brengt leiders van vooraanstaande multinationals en CEO’s van dynamische en 
snelgroeiende bedrijven bij elkaar. 
 
Meer informatie over het programma Technology Pioneers van het World Economic Forum is te vinden op: 
http://www.weforum.org/techpioneers. 
 

Opmerkingen voor redacteurs  

 Volg de Technology Pioneers op Twitter op http://twitter.com/techpioneers 

 36 bedrijven worden bekroond voor hun baanbrekende technologieën, die potentieel het zakenleven en 
de maatschappij kunnen transformeren  

 De Technology Pioneers worden jaarlijks uitgekozen door een vooraanstaand selectiecomité.  

 Sinds 2000 zijn meer dan 550 bedrijven bekroond als Technology Pioneers  

 Lees hun profielen en download het verslag op http://www.weforum.org/techpioneers 
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 Lees de blog van de Technology Pioneers op http://www.forumblog.org  

 Bekijk de beste foto’s van het Forum op Flickr op http://flickr.com/worldeconomicforum  

 Word een fan van het Forum op Facebook op http://wef.ch/facebook 

 Volg het Forum op Twitter op http://wef.ch/twitter and http://wef.ch/livetweet (hashtag #WEF) 

 Volg het Forum op Google+ op http://wef.ch/gplus  

 Volg de jaarlijkse bijeenkomst van de New Champions van het World Economic Forum op http://wef.ch/amnc13  

 Komende Forum-evenementen op http://www.weforum.org/events 

 Persberichten op http://www.weforum.org/pressreleases  

 
Het World Economic Forum is een onafhankelijke internationale organisatie die zich bezighoudt met het verbeteren van de wereld door 
bedrijfsleven, politiek, de academische wereld en andere maatschappelijke leiders te mobiliseren ter beïnvloeding van wereldwijde, regionale en 
industriespecifieke ontwikkelingen. 

 
Het Forum, dat in 1971 als 'not-for-profit'-stichting werd opgericht en haar hoofdkwartier heeft in het Zwitserse Genève, is niet gebonden door 
(partij)politieke of nationale belangen (www.weforum.org). 

 

 

Als u geen verdere nieuwsberichten wilt ontvangen van het World Economic Forum, klikt u hier. 
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