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Nieuws
Gelukkig en succesvol 2015
Met het ontvangen van de eerste keynote van 2015 is het nieuwe jaar
echt begonnen. Keyport 2020 wenst alle ontvangers een gelukkig en
succesvol 2015.

Lees meer

Techniekpact on tour komt naar Keyport
2020 en Greenport
Keyport 2020 en Greenport zijn gezamenlijk in het tweede kwartaal
2015 gastheer voor Techniekpact On Tour (ToT).
Onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid hebben het
Nationaal Techniekpact 2020 gesloten.

Lees meer

Save the date: symposium Keyport op 14
april
Dit jaar wordt voor de twee keer het jaarlijks symposium van Keyport
georganiseerd. Dit zal op 14 april 2015 ’s-Middags plaatsvinden.
Noteer deze datum alvast in uw agenda meer informatie en verdere
details volgen snel.

Lees meer
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Interessante websites
Bekijk een overzicht van enkele websites die wellicht voor u interessant
zijn. Wanneer u een eigen bedrijf wilt starten of net een paar jaar
ondernemer bent, is financiering krijgen vaak lastig. Ook voor het
realiseren van uw bedrijfsplannen heeft u geld nodig. Financiering
regelen is vaak lastiger dan verwacht.

Lees meer

Samenwerking Keyport 2020 en Integrand
Maastricht
Keyport 2020 en studentenstichting Integrand Maastricht slaan de
handen ineen om er voor zorgen dat Limburgse academische
studenten al zo vroeg mogelijk in aanraking komen met de Midden
Limburgse arbeidsmarkt.

Lees meer

Evolva werkplekken 3.0 van start
Een duurzame samenwerking van zorgorganisaties, kennisinstituten en
techniekondernemers, dat is Evolva werkplekleren 3.0. Een
samenwerking die keihard nodig is. De samenleving verandert. De zorg
verandert mee.

Lees meer

Agenda
22-01-2015

Van online naar omzet in toerisme en recreatie!
Lees meer

29-01-2015

3D printen, kansen en uitdagingen voor uw bedrijf!
Lees meer

Meer weten?
Bovenstaande is slechts een greep uit het vele positieve nieuws uit
onze regio.
Meer weten? Kijk dan op:

www.keyport2020.nl
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KEYPORT2020 is een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, overheid
en onderwijs en heeft als doel het realiseren van het Brainport2020programma in Midden-Limburg en Cranendonck. Brainport2020 leidt er toe
dat Zuidoost-Nederland aansluiting vindt bij de wereldtop-10 van
toptechnologische regio's.

@keyport2020

www.keyport2020.nl

Productie en distributie van deze nieuwsbrief worden verzorgd door Buro Beeldvang en Keyport 2020.
Wilt u geen e-mailing van Keyport 2020 meer ontvangen?
Schrijf u dan hier uit.
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