
In het kader van het twintigjarige jubileum van KCPK is een Student Challenge uitgeschre-

ven. Belangrijkste punten daarvan zijn: 

» De challenge staat open voor studenten die in 2017-2018 een project hebben uitge-

v0erd in het netwerk van KCPK, Bumaga, VNP, papier- en kartonfabrieken en  

Wereld van Papier. 

» Je neemt deel via inzenden van een filmpje, eventueel aangevuld met een fysieke 

pitch op 31 oktober 2018 en/of 1 november 2018 tijdens ons jubileumevenement*. 

» De eisen aan je filmpje zijn een duur van 60 tot maximaal 90 seconden en je moet in 

ieder geval antwoord geven op de volgende vragen:  

» wie ben ik, welke opleiding doe ik en waar heb ik mijn project uitgevoerd? 

» waar heb ik me mee bezig gehouden? 

» wat kan mijn onderzoek in de toekomst betekenen voor de papier– en kartonin-

dustrie?  

» Er zijn drie prijzen te winnen: een jury- en een publieksprijs van ieder € 1.000 en een 

pitch-presentatieprijs van €500. 

 

Aan de hand van de filmpjes of pitches kiest het KCPK-bestuur op 31 oktober 2018 de win-

naar van de juryprijs van €1.000; op 1 november 2018 kiezen de deelnemers van de conferen-

tie Atlas 2028, Technologieën en Talenten voor een CO2-arme Papier– en Kartonproductie de 

winnaar van de publieksprijs van €1.000. De extra prijs van €500 voor de beste pitch wordt 

dan ook uitgereikt. De prijzen worden uitgereikt op 1 november om 17.00 uur.  

 

* Het zou fijn zijn als je naast je filmpje ook zelf een live pitch verzorgt tijdens ons jubileumevenement 

waarin je dezelfde vragen beantwoord. Het evenement wordt gehouden op woensdagavond 31 oktober 

2018 van 18.00 – 21.00 en op donderdag 1 november 2018 van 9:30 – 17:30 (conferentie)  in het congres-

centrum De Werelt, Westhofflaan 2, Lunteren. Zie voor meer info onze website: www.kcpk.nl/jubileum    

Ben je aanwezig op 31 oktober dan zorgen wij voor een goed diner. Ben je er op 1 november, dan neem je 

deel aan de conferentie en kan je materialen, prototypes e.d. laten zien en je project toelichten tijdens 

het netwerk onderdeel. 

 

Meedoen? Je filmpje dient uiterlijk 23 oktober 2018 ingestuurd te zijn via info@kcpk.nl  

KCPK JUBILEUM STUDENT CHALLENGE  
Kom in actie voor 23 oktober! 

http://www.kcpk.nl/jubileum
mailto:info@kcpk.nl?subject=Deelname%20Student%20Challenge

