In deze BoTemp nieuwsbrief leest u over de volgende onderwerpen:
•
•
•

Nominatie Rising Star Award 2017
Bezoek ons tussen 19 en 21 oktober tijdens de MobiliteitsRAI in Amsterdam
Wij zijn verhuisd

WIJ ZIJN TROTS
BoTemp is genomineerd. Deloitte maakte op 12 september j.l. de tien bedrijven bekend die
zijn genomineerd voor de Rising Star Award 2017 waar wij er dus een van zijn.
De Rising Star Award is een onderdeel van de Deloitte Technology Fast50 en is gericht op
bedrijven jonger dan vijf jaar met een grote omzetpotentie, hoge mate van innovatie en
schaalbaarheid.
Wij zijn vereerd en trots. De kwaliteit van deelnemers is hoog en de nominatie geeft aan dat
we op de juiste weg zijn. Op 12 oktober strijden we om de titel: Rising Star 2017 of de Most
Disruptive Innovator. Eerdere Rising Stars waren Helloprint (2016), Bynder (2015)
en SendCloud (2014).
Lees meer over de Rising Start Award 2017 via this link.

.

BEZOEK ONS TIJDENS DE MOBILITEITSRAI
We hebben vandaag de dag te maken met grote technologische uitdagingen die zowel
maatschappelijk gedragen moeten worden en tevens kostenefficient zijn. Op de MobiliteitsRAI,
de innovatieve opvolger van de BedrijfsautoRAI, vindt u hierop antwoord.
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De MobiliteitsRAI vindt plaats van 19 tot en met 21 oktober 2017 en is een geheel nieuw
zakelijk platform voor alle professionals in de mobiliteitsbranche. Door het koppelen van een
driedaagse beurs aan een tweedaags congresprogramma, wordt één moment en plek
gecreëerd waar de mobiliteit van morgen centraal staat.
Ook wij nemen deel aan dit evenement en hopen u daar te treffen. U vindt ons bij
het Mobiliteitstheater, samen met brancheorganisatie TLN, ondernemersvereniging
evofenedex en innovatie aanjager TKI Dinalog.
De beurs is gratis toegankelijk en ook 's avonds geopent. Op de website van de MobiliteitsRAI
vindt u alle informatie die u zoekt.
Registreer uw (gratis) bezoek via deze link.

WIJ ZIJN VERHUISD
Op 1 oktober aanstaande zijn wij volledig operationeel in ons nieuwe pand in Rijen. Deze
locatie ligt op circa 10 kilometer afstand van ons oude adres en past nog beter bij onze
wensen. De adresgegevens en routebeschrijving vindt u op onze website.
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ALLE VOORDELEN VAN ONZE OPLOSSINGEN OP EEN RIJ:
•
•
•
•
•
•
•
•

Het opladen en het gebruik van koude zijn losgekoppeld van elkaar
Lage Total Cost of Ownership
Geen emissies
Geluidloos
Lage onderhouds- en reparatiekosten
Eenvoudig in gebruik
Duurzaam
Komt in aanmerking voor subsidies

Meer lezen? Ga naar onze website

ALGEMENE CONTACTINFORMATIE
T +31 85 760 34 10 • E info@botemp.nl • I www.botemp.nl
Bezoekadres: Provinciënbaan 25 • Rijen, Nederland
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