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Hello Tomorrow Global Challenge:
Dünyanın En Kapsamlı Deep-Tech Girişimcilik
Yarışması Başlıyor
Dünyanın en kapsamlı uluslararası deep-tech girişimcilik yarışmasına
bu sene ilk kez, Türkiye finalleri de dahil ediliyor.
Bilim ve teknoloji girişimcileri için bilim & teknoloji girişimcileri tarafından kurulan ve
yürütülen kar amacı gütmeyen girişim Hello Tomorrow’un “Uluslararası Deep-tech Yarışma”sı
Hello Tomorrow Global Challenge, bu yıl 5’inci kez düzenleniyor. Önümüzdeki yıl Mart ayında
yapılacak zirve öncesi hayata geçirilen yarışmanın başvuruları 4 Haziran 2018 tarihinde başlıyor
ve 14 Eylül 2018 tarihine kadar sürecek. 24 Ekim 2018 tarihinde finalistlerin açıklanacağı
yarışmanın zirvesi ise 14 – 15 Mart 2019 tarihinde Paris’te düzenlenecek. Dünyanın en önemli
inovasyon ağına katılabilme, yabancı yatırımcılara sunum yapma fırsatı sunan ve eğitim
programları desteği ile 100 bin euroluk fon kazandıran programa başvuru için https://hellotomorrow.org/startups sayfası ziyaret ediliyor.
Dünyanın “Deep-tech’in Davos’u” Paris’te!
Farklı kategorilerdeki deep-tech girişimcilerin ihtiyaçlarını karşılamak için 2013 yılından beri
düzenlenen “Hello Tomorrow Global Challenge”, kazananlara dünya çapından bilim insanlarının
yer aldığı inovasyon ağına katılma, fon sahibi olma ve uluslararası eğitim kurumlarında farklı
branşlardaki özel programlarla beceri kazandırmaya dayanıyor. Geçtiğimiz yıl 110 ülkeden 4000
başvurunun yapıldığı yarışmanın kazananları, Hello Tomorrow’un Paris’te düzenlenen zirvesine
katılarak dünyanın önde gelen inovasyon ağının bir parçası oluyor. Bu yıl 13 kategoride start-up
başvurusu kabul edilecek olan yarışmadan 500 start-up finalist olarak seçilecek.
Türkiye’de İlk Defa: Hello Tomorrow Türkiye Finalleri ve Zirvesi
Türkiye’de iki senedir faaliyet gösteren Hello Tomorrow Türkiye ise bu sene ülke çapında
düzenleyeceği özel yarışma ile Türkiye’den girişimcileri de deep-tech inovasyon ağına katılma
hakkı sunuyor. 4 Haziran 2018 tarihinde başlayacak olan “Hello Tomorrow Global Challenge”
için başvuran Türk girişimciler, Hello Tomorrow Türkiye Finali için de başvurmuş olacak.
Türkiye’den “sağlık & biyo-teknoloji”, “enerji & çevre”, “IoT, yapay zeka & veri yönetimi”, “gıda
ve tarım” olmak üzere 4 kagetoride başvuru yapılması beklenen ve değerlendirmelerin Hello
Tomorrow’un bilim insanlarından ve yatırımcılardan oluşan özel jürisi tarafından yapılacağı
yarışmanın Türkiye ayağında en iyi 20 start-up seçilecek ve 25 Eylül 2018 tarihinde ilan
edilecek.
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Türkiye finalinde seçilen 20 start-up 10 hafta sürecek olan ve aralarında dünyaca ünlü UCLA
Anderson School of Management başta olmak üzere alanında öncü kurumlardan 3 aşamalı
eğitim programına katılacak. Teknik eğitim, mesleki eğitim ve mentorlük günlerine dayalı
programı başarıyla tamamlayarak kategori birinciliğini elde eden 4 start-up seçilerek; bu sene
yine Aralık ayında gerçekleştirilecek olan geleneksel “Hello Tomorrow Türkiye Zirvesi”ne
katılma hakkının sahibi olacak. Türkiye’nin önde gelen girişimci, yatırımcı ve iş – sanayi
dünyasının liderleri ile dünyanın ödüllü deep-tech girişimcilerinin katıldığı Türkiye zirvesinde,
kategori birincileri sahnede sunum yapma ve fon kazanma hakkına sahip olurken; 20 finalist
ürünlerini stand açarak tanıtım yapma şansı kazanacak. Kategori birincileri ayrıca Mart ayında
(2019) Paris’te düzenlenecek olan Hello Tomorrow Global Summit’e katılarak, dünya çapındaki
inovatörler, bilim insanları ve yatırımcılara ürünlerini tanıtabilecek. Girişimciler bu sayede
küresel platformda görünürlük kazanarak, büyüme fırsatı kazanacak. Yarışma bu sayede
Türkiye’den de teknoloji üreten girişimcilerin sayısını artırarak dünya platformunda Türk
girişimcilerin görünürlüğünü artırarak, deep-tech girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesini
hedefliyor.

Program hakkında bilgi ve önemli tarihler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hello Tomorrow Global Challenge başvuru süreci: 4 Haziran 2018 – 14 Eylül 2018
Hello Tomorrow Türkiye finalistlerinin ilan edilmesi: 25 Eylül 2018
Hello Tomorrow Global Challenge top 500’ün ilan edilmesi: 24 Ekim 2018
Hello Tomorrow Türkiye finalist eğitimleri: Ekim – Kasım 2018
Hello Tomorrow Türkiye Mentor Günleri: Kasım 2018
Hello Tomorrow Türkiye Zirvesi – Türkiye’den kazanan girişimcilerin katılımı: Aralık – 2018
Hello Tomorrow Global Challenge finalistlerin ilan edilmesi: 8 Ocak 2019
Hello Tomorrow Global Yatırımcı Günü: 13 Mart 2019
Hello Tomorrow Global Zirvesi: 14 – 15 Mart 2019

Kimler / hangi proje sahipleri başvurabilir?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Yeni bir teknoloji geliştiren veya mevcut teknolojiye yeni bir inovasyon katkısı sağlayan girişimler
Bilimsel geçerlilik sahipliği, prototip mevcudiyeti
Minimum iki kişiden oluşan takım olması
Projenin büyük bir şirketin bir parçasının olmaması
Projenin erken aşamada olması
15 yıl içerisinde piyasada ekonomik varlığının tahmin edilebilirliği
Projenin hedeflenen sektörde sosyal veya ekolojik açıdan güçlü bir etki potansiyeli sahipliği

Başvuru sayfası: https://hello-tomorrow.org/startups
Bilgi için: www.hello-tomorrow.org.tr
Hello Tomorrow Global Challenge tanıtım: https://www.youtube.com/watch?v=n7kmG-56yVg
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HELLO TOMORROW TÜRKİYE HAKKINDA
Hello Tomorrow, bilimi, teknolojiyi ve girişimciliği bir araya getirerek geleceğe yön verecek çözümler yaratan, kar amacı gütmeyen global bir girişimdir.
Girişimcileri, bilim insanlarını ve yatırımcıları aynı çatı altında buluşturarak endüstriyel ve sosyal problemlerin, dünyayı değiştirecek inovasyonlar ile
çözüme kavuşmasını sağlama misyonu ile hareket eden Hello Tomorrow geliştmekte olan projeleri ticarileştiren ve bunların pazarda büyük bir etki
yaratmasını sağlayacak yarışmalar düzenlemektedir. Ayrıca alanında uzman beyinleri, yarını inşa etmek amacıyla aynı çatı altında bir araya getiren
uluslararası konferanslar organize ederken, bölgesel problemlere ışık tutan dünya çapında etkinlikler gerçekleştirmektedir.
Hello Tomorrow Türkiye, ülkemizde iki senedir faalyet gösteren deep-tech girişimcilik ekosistem derneğidir.
Global seviyede, Michael Bloomberg, Emmanuel Macron ve NASA’nın eski yöneticilerinden Daniel Goldin gibi alanında öncü kişiler tarafından şahsi
olarak desteklenmektedir.
Bilimi ve yüksek teknolojiyi katma değer oluşturma zincirinin merkezine yerleştirerek, deep-tech ekosisteminin gelişmesini hızlandıran Hello Tomorrow
Türkiye, teknolojik inovasyonlar için disiplinler ve kuşaklar arası bir ekosistem oluşturmaktadır. Dünyanın her bir yanından gelecek vadeden
inovasyonları etki odaklı çözümlere dönüştürme misyonuna sahip Hello Tomorrow Türkiye’nin sloganı: “Daha iyi bir geleceği bilim ile gerçek kılmak
içindir.

