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INSPIRE YOWUP SISTE SPREDNINGSKONFERANSE
Den siste konferansen
ble avholdt i Burgos
(Spania), 24. september
2015, i forbindelse med
den første samlingen for
Burgos Young
Entrepreneurs. Dette
var en utmerket
mulighet for at selve
prosjektet og dets
resultater og
prestasjoner kunne bli
presentert og formidlet.
Konferansen tiltrakk
over 100 deltakere, og
ble dekket bredt av
både regionale og lokale
medier, deriblant TV (www.rtvcyl.es) og aviser (www.diariodeburgos.es / www.burgosconecta.es).
Møtelokalet for konferansen var Red Salon i Teatro Principal i Burgos, og programmet inkluderte
innlegg fra representanter fra sentrale myndigheter (Regionale myndigheter: Mr. Eduardo Carazo,
direktør for Youth Institute of Junta de Castilla y LEON; og bystyret i Burgos: Ms Ana Lopidanc,
president for Social Services Department), samt presentasjon av prosjektet levert av koordinator Eva
Fabry (ECWT) og Juan Carlos Martinez (CEEI-Burgos). I tillegg var det en rundbordsdiskusjon
moderert av Jose Vicente Orden (CEEI-Burgos) sammen med tre entreprenører, før kvelden ble
avsluttet med hovedtaleren, Salva Lopez, som fremførte sin "Entrepreneurial ROCKvolution".

Det neste skrittet etter det vellykkede
sluttarrangementet var presentasjonen
av prosjektet på en større konferanse på
europeisk nivå. For dette formålet
valgte prosjektkonsortiet kongressen til
European Business Network (EBN) 2015,
som ble holdt i Brussel 28.-30. oktober
2015. Denne konferansen, med mer enn
400 delegater fra EU, Amerika, Afrika og
Asia, ble ansett av INSPIRE YoWuppartnerne som en av de mer passende
møtestedene for prosjektets
formidlingsøyemed på europeisk nivå.
Prosjektet leide en stand i
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messeområdet på kongressen, hvor de tre partnerne som deltok, CEEI-Burgos, Cork BIC og Business
Development Friesland, var på plass og delte ut brosjyrer og presenterte prosjektet og dets
aktiviteter og resultater. Dette var en koordinert innsats mellom Jose Vicente Orden og Juan Carlos
Martinez (CEEI-Burgos), Frank Hiddink (BDF) og Eileen Moloney (Cork BIC) - på vegne av hele INSPIRE
YoWup-partnerskapet – som optimaliserte kommunikasjonen og formidlingseffekten på kongressen.

I tillegg, med hensikt på å videreformidle prosjektet også etter
den formelle prosjektperioden, ble INSPIRE YoWup presentert i
forbindelse med Women’s Entrepreneurship Day i Brussel, 19.
november 2015. Larry Moffett, på vegne av Global
Entrepreneurship Week Belgia, fikk prosjektets rullebanner, som
ble satt opp på messeområdet, samt brosjyrer som ble delt ut.
Dessuten presenterte han også prosjektet den 14. november 2015
i Brussel, i forbindelse med arrangementet Think Bigger,
organisert av Junior Chamber International (JCI).

INSPIRE YOWUP PÅ ICT 2015
Prosjektleder Eva Fabry presenterte INSPIRE
YoWup på EUs flaggskip-event, ICT 2015, den
22. oktober i Lisboa, under «nettverksmøtet»
Women’s Digital Entrepreneurship, som ble
organisert av ECWT.
Rundt 120 deltakere deltok i workshopen, og 45% av deltakerne var unge kvinnelige gründere med
egen start-up.
Agendaen for workshopen inkluderte en presentasjon spørreundersøkelsen som ble foretatt i
Horizon2020-prosjektet, WeHubs. Denne ble kommentert av Maria Shiao, engel-investor og start-upekspert. I tillegg presenterte Mary
Juhas, prodekan ved Ohio State
University og president av
WEPAN, informasjon om
entreprenørskapsprosjekter i USA
med fokus på likestilling.
Workshopen ble avsluttet av Eva
Fabrys presentasjon av INSPIRE
YoWup og DIGA-prosjektet.
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