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INSPIREYOWUP EVENEMENTEN 

De slotconferentie van 

het project werd 

georganiseerd door CEEI 

Burgos afgelopen 

september en trok meer 

dan 150 deelnemers 

maar het Teatro de 

Burgos waaronder 

toonaangevende 

vertegenwoordigers van 

de regio Castilla y León, 

Burgos City Council, 

werkgelegenheids- 

organisaties, business 

development 

communities voor 

jongeren en, last but 

not least, de vertegenwoordigers van de projectpartners. 

Sprekers waren Mr. Eduardo Carazo, General Director of Youth Institute of Junta de Castilla y Leon en 

Mevr. Ana Lopidanc, President van de Social Services Department van Burgos. Eva Fabry (ECWT) en 

Juan Carlos Martinez (CEEI-Burgos) presenteerden het project met tot slot een round table geleid 

door Jose Vicente Orden (CEEI-Burgos) met drie ondernemers. De keynote van de conferentie werd 

verzorgd door de inspirerende Spaanse spreker Salva López, hoogleraar Marketing en 

Marktonderzoek op de EASADE Business School in Barcelona. Hij bood het publiek  een unieke 

ervaring met zijn bedrijf Rockvolution. Salva trekt lessen uit de wereld van de muziek om efficiëntie 

van bedrijven te verbeteren. 

Na het succesvolle evenement in Burgos 

was het tijd om INSPIRE YoWup ook 

breeder in Europa neer te zetten. Ideale 

gelegenheid hiervoor was het jaarlijkse 

EBN congres, dit jaar in Brussel van 28-

30 Oktober 2015. EBN staat voor 
European Business Network. Dit 

congress trekt meer dna 400 gasten uit 

de EU, de Americas, Afrika en Azië die 

zich op dagelijkse basis bezighouden 

met het begeleiden van (startende) 

ondernemers. De stand van INSPIRE 
YoWup krege veel aandahct van de 

gasten en velen waren geïnteresseerd in 
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het ontwikkelde materiaal. EBN-leden CEEI-Burgos, Cork BIC en Business Development Friesland 

bemanden de stand en gaven de geïnteresseerden meer informatie over de trainingsmaterialen.  

Als concrete uitkomst van het EBN congres zal INSPIRE YoWup ook 
na de projectperiode worden gepromoot. En wel tijdens de 

‘Women's Entrepreneurship Day’ in Brussel op 19 November 2015. 

Mr. Larry Moffett, namens de ‘Global Entrepreneurship Week 

Belgium’ bood zich aan om met behulp van het INSPIRE YoWup 

promo material aandacht te genereren tijdens dit aankomende 

evenement alsook tijdens het Think Bigger evenement op 14 

november, georganiseerd door JCI (Junior Chamber International). 

INSPIREYOWUP AT ICT 2015 

Project Manager Eva Fabry presenteerde 

INSPIREYOW op het EU evenement ICT 2015 op 

22 Oktober in Lissabon tijdens de network 

sessie overn "Women´s Digital 

Entrepreneurship" opgezet door ECWT.  

Ongeveer 120 deelnemers waren er in de workshop waarvan bijna de helft jonge vrouwelijke 

ondernemers.  

De workshop bestond uit een presentatie van het onderzoek uitgevoerd in het WeHubs Horizon2020 

project met  feedback door Maria Shiao, angel investor en start-up expert. Verder informatie over 

ondernemerschapsprojecten in de VS door Mary Juhas, Vice Dean van Ohio State University en 

President van WEPAN, gevolgd door Eva Fabry´s presentatie over INSPIREYOWUP en het diga project.  

 

 

  


