Informacja prasowa

VALEO INNOVATION CHALLENGE - 17 LUTEGO 2017 OSTATNIN DNIEM
NA DOKONANIE REJESTRACJI
Paryż, 23 stycznia, 2017 – Studenci, którzy chcą wziąć udział w czwartej edycji konkursu Valeo Innovation
Challenge, mają teraz dwa dodatkowe tygodnie na rejestrację: termin składania wniosków został przedłużony
do południa (czasu środkowoeuropejskiego) dnia 17 lutego 2017.
W związku z pojawieniem się wielu próśb od studentów, organizatorzy konkursu Valeo Innovation Challenge
przedłużyli termin rejestracji pierwszego etapu do dnia 17 lutego 2017 r.
Valeo Innovation Challenge jest jednym z najbardziej ambitnych konkursów dla studentów. Pozwala on
młodym ludziom realizować swoje ambicje dotyczące „innowacyjnych technologii” oraz przekształcać
pomysły dotyczące „nowych sposobów wykorzystania pojazdów” w realne projekty, które do roku 2030
zmienią samochody na bardziej ekologiczne, intuicyjne, bezpieczne oraz ekscytujące!
Valeo Innovation Challenge oferuje studentom możliwość uczestniczenia w wyjątkowej przygodzie.
Najlepszy zespół z każdej kategorii ma możliwość wygrać nagrodę główną w wysokości 100,000 euro!
Ponadto, zwycięski zespół w kategorii innowacji technologicznych będzie mógł przyłączyć się do start up
inkubatora, aby dalej rozwijać swój projekt.
W celu wykorzystania tej niezwykłej okazji studenci muszą spełnić następujące warunki:
 stworzyć 2-5 osobowy zespół;
 wyznaczyć lidera projektu;
 przygotować wstępny projekt
Więcej informacji dla studentów z całego świata dostępnych jest pod poniższymi linkami:
 Oficjalna strona internetowa: https://valeoinnovationchallenge.valeo.com/
 Facebook: https://www.facebook.com/Valeo.Group
 Twitter: https://twitter.com/Valeo_Group
Harmonogram
14 października, 2016 – 17 luty, 2017

Stworzenie zespołów oraz rejestracja projektów

24 marca, 2017

Ogłoszenie 24 półfinałowych zespołów

25 marca, 2017 – 13 lipca, 2017

Otrzymanie grantu o wysokości 5 000 euro na rozwój projektu

13 września, 2017

Ogłoszenie 8 zespłów finałowych

26 i 27 października, 2017

Zaprezentowanie projektów i ogłoszenie zwycięzców

Valeo is an automotive supplier, partner to all automakers worldwide. As a technology company, Valeo

VALEO

proposes innovative products and systems that contribute to the reduction of CO2 emissions and to the
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development of intuitive driving. In 2015, the Group generated sales of €14.5 billion and invested over 10% of
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its original equipment sales in research and development. Valeo has 148 plants, 19 research centers, 35
development centers and 15 distribution platforms, and employs 88,800 people in 32 countries worldwide.
Valeo is listed on the Paris stock exchange and is a member of the CAC 40 index.
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