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TCS bjuder in till innovationstävling för
att hitta lösningar på klimatutmaningarna
Tata Consultancy Services arrangerar den årliga tävlingen Sustainathon för
studenter och unga som vill bidra till att lösa världens klimatutmaningar med
hjälp av teknik och innovativa idéer.
Stockholm, 24 november 2021: Tata Consultancy Services (TCS) öppnar nu
anmälan till Sustainathon – The Balancing Act, en innovationstävling med
fokus på hållbarhet som riktar sig till studenter och unga i hela Europa.
Tävlingen går ut på att ta fram idéer på teknik- och innovationsområdet som
kan bidra till att lösa klimatutmaningar som exempelvis vattenslöseri,

läkemedelsavfall och mikroplast.
Anmälan till tävlingen är öppen fram till 21 januari 2022 och tävlingen äger
rum 4–6 februari på TCS Pace Port i Amsterdam. Deltagarnas projekt kommer
att bedömas av en jury bestående av representanter från akademin, startupoch tech-världen samt politiken. Juryn kommer att utse tre vinnare som ges
möjlighet att förverkliga sina idéer genom TCS Accelerator Program.
TCS arrangerar Sustainathon som en del av sitt engagemang för social och
ekologisk hållbarhet. Tävlingen ägde för första gången rum i Singapore 2020.
Tack vare framgången har den nu utvecklats till ett globalt initiativ.
Här kan du anmäla dig till Sustainathon:
https://www.sustainathon.tcsapps.com/events/ongoing/EU2022.

Tata Consultancy Services (TCS)
TCS är ett globalt företag som erbjuder konsulttjänster och affärslösningar
inom IT. I över 50 år har TCS samarbetat med flera av världens största företag
under deras digitala transformationsresor. De tekniktjänster- och lösningar
TCS erbjuder levereras via deras unika leveransmodell Location Independent
Agile™. TCS är en del av Tata Group, Indiens största industrikonglomerat, och
har närmare 530 000 högutbildade konsulter i 46 länder. Bolaget omsatte
22,2 miljarder USD under räkenskapsperioden som avslutades 31 mars 2021
och är noterat på BSE (tidigare Bombay Stock Exchange) samt NSE (National
Stock Exchange) i Indien. TCS aktiva arbete mot klimatförändringar och
prisbelönta arbete i samhällen över hela världen har belönats med en plats i
ledande hållbarhetsindex MSCI Global Sustainability Index samt FTSE4Good
Emerging Index.
Tata Consultancy Services (TCS) på den nordiska marknaden
TCS etablerades i Norden år 1991 och har i dag 17 500 medarbetare som
arbetar för kunder i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Under de senaste
tolv åren har TCS i Norden rankats som den bästa leverantören av ITkonsulttjänster av sina kunder. TCS har dessutom utsetts till Europas ”Top
Employer” två år i rad.

Besök www.tcs.com för mer information och följ nyheter om TCS på @TCS
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