
Apakah kalian early-stage innovator yang memiliki inovasi digital
untuk menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan?

Apakah kalian tertarik untuk mengembangkan solusi digital
tersebut menjadi bisnis model yang berkelanjutan?

Apply at innovation-factory.app
Deadline: 28 January 2022

CALL FOR APPLICATIONS

Daftar sekarang!

Indonesia

Menurut World Bank, 56% dari populasi dunia
tinggal di area urban dan terus diprediksi untuk
meningkat hingga 70% di tahun 2050.
Peningkatan kepadatan penduduk yang tinggi
akan berdampak pada naiknya angka kebutuhan
pangan, energi, air bersih dan juga pengelolaan
sampah yang memiliki risiko untuk memberikan
dampak negatif bagi lingkungan.

Teknologi dan inovasi, akan memiliki peran besar
bagi masyarakat untuk terus memiliki kualitas
lingkungan hidup yang sehat, berkelanjutan dan
rendah karbon.

Innovation Challenge untuk Indonesia
mencari inovasi digital yang bisa
memberikan solusi untuk kehidupan
masyarakat urban yang berkelanjutan

Inovasi digital ini termasuk solusi yang bisa
menyelesaikan masalah polusi udara,
pengelolaan sampah, energi hijau dan terbarukan
yang membantu menyelesaikan krisis iklim, dan
solusi lainnya yang pada akhirnya akan
berkontribusi untuk meningkatkan keberlanjutan
kehidupan masyarakat urban di Indonesia.
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INNOVATION CHALLENGE

http://innovation-factory.app/


DAFTAR SEKARANG DI
innovation-factory.app

Benefits include

Implemented by:

Eligibility criteria

Sudah memiliki prototype dari solusi inovasi digital, atau sudah memulai proses
untuk memvalidasi prototype tersebut

Tim yang terdiri dari dua orang atau lebih yang memiliki latar belakang dan
kemampuan yang berbeda-beda

Memiliki ketertarikan atau motivasi untuk membuat solusi digitalnya menjadi bisnis
yang berkelanjutan

Dipimpin secara lokal dari Indonesia dan menyelesaikan masalah yang ada di
Indonesia

Tim terpilih akan bergabung di program Digital Innovation Launcher dan akan
mendapatkan:

Sustainable business plan
development
Mendapatkan tools langsung untuk
membantu ide solusi digital menjadi
ide bisnis yang berkelanjutan

Access to professional
network
Bertemu dengan experts lokal dan
internasional, dan memperluas
networking

Customised coaching &
mentoring
Pendampingan langsung dari
expert kewirausahaan sosial

Peer learning
Menjadi bagian dari cohort untuk
saling berkolaborasi dan belajar
dalam membuat dampak sosial dan
lingkungan bersama-sama

Untuk informasi lebih lanjut hubungi kami di
Email: info@innovation-factory.app

WhatsApp: bit.ly/InnovationFactoryID
Web: www.innovation-factory.info

http://innovation-factory.app/
http://bit.ly/InnovationFactoryID

