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Nieuws
Solarteam op Keyport symposium
Op 14 april vindt vanaf 16.00 uur het tweede Keyport 2020 symposium
plaats. Tijdens dit symposium leggen we de verbinding tussen het
Keyport gedachtegoed, de projecten en de projectideeën waarnaar wij
op zoek zijn.

Lees meer

MakeTech Platform en SPARK Tech Lab
slaan handen ineen
Op 14 januari is in het SPARK Tech Lab aan de Molenveldstraat te
Weert de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen het
MakeTech Platform en het SPARK Tech Lab Weert.

Lees meer

Tweede editie vacaturecafé MKB
Na de eerste succesvolle editie van het vacaturecafé MKB MiddenLimburg organiseren zij op 3 februari voor de tweede keer in deze regio
een vacaturecafé, nu in Nederweert. Iedereen is welkom van 15.30 uur
tot 17.30 uur op de pannenweg 442 in Nederweert.

Lees meer

1

Kwadrant Weert ‘Topschool’ van 2015
Middelbare school Het Kwadrant in Weert behoort met haar VMBO-B
tot de beste scholen van Nederland, dat blijkt uit het gepubliceerde
overzicht van de nationale Keuzegids Middelbare Scholen.

Lees meer

Agenda
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

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.
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Wilt u geen e-mailing van Keyport 2020 meer ontvangen?
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