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ΕΡΓΟ INSPIREYOWUP ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΧΥΣΗ 

Το τελικό Συνζδριο του 

ζργου ζγινε ςτο Burgos 

(Ιςπανία) ςτισ 24 

Σεπτεμβρίου 2015, ςτο 

πλαίςιο τθσ πρϊτθσ 

ςυνάντθςθσ των Νζων 

Επιχειρθματιϊν του 

Burgos. Η εκδιλωςθ με 

πάνω από 100 

ςυμμετζχοντεσ ζτυχε 

ευρείασ κάλυψθσ από 

τοπικά και εκνικά μζςα 
ενθμζρωςθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνου 

και τθλεοπτικϊν 

δικτφων (www.rtvcyl.es) 

και εφθμερίδων 

(www.diariodeburgos.e

s / 

www.burgosconecta.es). Η εκδιλωςθ πραγματοποιικθκε ςτο Red Salon του Teatro Principal του 

Burgos και το πρόγραμμα ςυμπεριλάμβανε ςθμαντικοφσ εκπροςϊπουσ τθσ τοπικισ Διοίκθςθσ 

(Τοπικι Κυβζρνθςθ  – κοσ. Eduardo Carazo, Γενικόσ Διευκυντισ Ινςτιτοφτου Νζων τθσ Καςτίγια κ 

Λεϊν – και Δθμοτικό Συμβοφλιο του Burgos– κα. Ana Lopidanc, Πρόεδροσ Τμιματοσ Κοινωνικϊν 

Υπθρεςιϊν), τθν παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων του ζργου ζκανε θ ςυντονίςτρια κα Eva Fabry 

(ECTW) και ο κοσ Juan Carlos Martinez (CEEI-Burgos). Πραγματοποιικθκε επίςθσ ςυηιτθςθ 

ςτρογγυλισ τραπζηθσ υπό το ςυντονιςμό του Jose Vicente Orden (CEEI-Burgos) με 3 νζουσ 

επιχειρθματίεσ. Κφριοσ ομιλθτισ τθσ βραδυάσ ο κοσ Salva Lopez με τθν ροκ ομιλία του 

“Entrepreneurial ROCKvolution”. 

Μετά από αυτι τθν επιτυχθμζνθ 

εκδιλωςθ το ζργο παρουςιάςτθκε ςε 
ςθμαντικό ςυνζδριο ςε Ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Για αυτό το ςκοπό επιλζχκθκε 

το Συνζδριο 2015 του Ευρωπαϊκοφ 

Επιχειρθματικοφ Δικτφου EBN 

(European Business Network) που 

πραγματοποιικθκε ςτισ Βρυξζλλεσ ςτισ 

28-30 Οκτωβρίου 2015.  Το ςυνζδριο με 

πάνω από 400 ςφνεδρουσ από όλθ τθν 

Ευρϊπθ, τθν Αμερικι, τθν Αφρικι και 

τθν Αςία, αξιολογικθκε από τουσ 

εταίρουσ του ζργου Inspire Yowup ωσ το 

καταλλθλότερο για διάχυςθ των 
αποτελεςμάτων του ζργου ςε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Το ζργο παρουςιάςτθκε με περίπτερο ςτθν 

ζκκεςθ του Συνεδρίου και 3 από τουσ εταίρουσ του ζργου που ςυμμετείχαν ςτο ςυνζδριο, το CEEI-
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Burgos, το Cork BIC και το Business Development Friesland μοίραςαν ενθμερωτικό υλικό και 

ενθμζρωναν τουσ ςυμμετζχοντεσ για το ζργο, τισ δραςτθριότθτεσ  και τα επιτεφγματα του. Ο κοσ 

Jose Vicente Orden και ο κοσ Juan Carlos Martinez (CEEI-Burgos), ο κοσ Frank Hiddink (BDF) και θ κα 
Eileen Moloney (Cork BIC) αντιπροςϊπευςαν τουσ εταίρουσ του Inspire Yowup και ςυντόνιςαν τισ 

προςπάκειεσ τουσ για τθν καλφτερθ επικοινωνία των αποτελεςμάτων.  

Πζρα από τισ δφο αυτζσ εκδθλϊςεισ με ςτόχο τθ ςυνεχι διάχυςθ 

των αποτελεςμάτων και μετά από τθν επίςθμθ λιξθ του ζργου, θ 

εταίροι κα ςυνεχίςουν τθ διάχυςθ του ζργου ςτο πλαίςιο τθσ 

Παγκόςμιασ Ημζρασ  τθσ Γυναικείασ Επιχειρθματικότθτασ ςτισ 

Βρυξζλλεσ ςτισ 19 Νοεμβρίου 2015. Στο πλαίςιο αυτό ο κοσ Larry 

Moffett, εκ μζρουσ τθσ Παγκόςμιασ Εβδομάδασ 

Επιχειρθματικότθτασ Βελγίου, ςυνείςφερε ςτθ διάχυςθ του ζργου 

διανζμοντασ ενθμερωτικό υλικό ςτθν ζκκεςθ. Παράλλθλα, 

πραγματοποίθςθ ενθμζρωςθ για το ζργο ςτισ 14 Νοεμβρίου ςτισ 

Βρυξζλλεσ ςτο πλαίςιο τθσ εκδιλωςθσ Think Bigger, που διοργάνωςε το JCI (Junior Chamber 

International. 

INSPIREYOWUP ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ICT 2015 

Η ςυντονίςτρια του ζργου κα Eva Fabry 

παρουςίαςε το INSPIREYOW ςτο 

ςθμαντικότατο ςυνζδριο τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ για τθν Πλθροφορικι ICT 2015 που 

πραγματοποιικθκε ςτισ 22 Οκτωβρίου ςτθ 

Λιςαβόνα ςε εκδιλωςθ δικτφωςθσ που 

πραγματοποιικθκε με τίτλο  "Γυναικεία Ψθφιακι Επιχειρθματικότθτα" που διοργανϊκθκε από το 

ECWT.  

Πάνω από 120 ςυμμετζχοντεσ 

ζλαβαν μζροσ ςτο εργαςτιρι εκ 

των οποίων το 45% ιταν νζεσ 

γυναίκεσ με δικι τουσ νεοφυι 

επιχείρθςθ. 

Το πρόγραμμα του εργαςτθρίου 

ςυμπεριλάμβανε: παρουςίαςθ 

τθσ ζρευνασ του ζργου WeHubs 

με πλθροφόρθςθ από τθν Maria 

Shiao, επιχιερθματικό άγγελο 

και ειδικό ςε κζματα  startup, 

ενθμζρωςθ  για ζργα 

επιχειρθματικότθτασ με κζμα το 

φφλο από τισ ΗΠΑ από τθν κα Mary Juhas, Αντιπρφτανθ του Πανεπιςτθμίου του Οχάιο και Πρόεδρο 

του WEPAN, και παρουςίαςθ ατου ζργου  INSPIREYOWUP από τθν κα Eva Fabry.   


