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Agreement & Project No. 2013-1-NO1-LEO05-06186 

BEZOEK INSPIREYOWUP OP HET EBN CONGRES 

 

 

Inspire Yowup project zal tijdens de jaarlijkse conferentie van het European Business Innovation 

Center Network van 28-30 oktober in Brussel (België) worden gepresenteerd.  

Het thema van het congres van dit jaar is 'Nieuwe grenzen voor innovatieve ondernemers’.  

Onderwerpen zijn: technologische innovatie, creatieve innovatie, sociale innovatie, milieu-innovatie, 

financiële innovatie, open innovatie, business model innovatie, en internationalisering. De huidige 

economische uitdagingen dwingen ondernemers om hun creatieve vaardigheden te benutten. Voor 

Europa, en veel delen van de wereld, heeft de economische crisis van de afgelopen jaren diepe 

sporen nagelaten, waardoor vooral jongeren of vrouwen die al in een zwakkere positie waren 

werden getroffen. De resultaten van het Inspire Yowup project zijngericht op deze doelgroepen.  

Inspire Yowup zal zich in Brussel met een stand tijdens de conferentie presenteren.  Gedurende de 

drie dagen van de conferentie zullen meer dan 400  afgevaardigden uit de meeste landen van de EU 

en anderen uit Amerika, Azië en Afrika, worden voorzien van informatie over het project, de 

activiteiten en resultaten. 

Voor meer informatie over de conferentie kunt u terecht op www.ebncongress.com 

 

  

http://www.ebncongress.com/
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INSPIREYOWUP SLOTCONFERENTIE ROCKS! 

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, werkgelegenheidorganisaties, 

business development communities voor jongeren en, last but not least, de vertegenwoordigers van 

de projectpartners. 

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. Lees meer 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dP_d5_uQ5KY  

http://www.inspireyowup.eu/inspire-yowup-final-conference-in-burgos/
https://www.youtube.com/watch?v=dP_d5_uQ5KY
https://www.youtube.com/watch?v=dP_d5_uQ5KY

