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Rockwool investeert in nieuw logistiek centrum Roermond | en meer...

Keyport 2020 Symposium, dit mag u niet missen!

Natuurlijk staat het Keyport 2020 symposium op dinsdag 14 april al tijden in uw agenda,
maar heeft u zich al aangemeld? Iedere twee weken ontvangt u de Keynote met het laatste
nieuws uit de Keyport 2020 regio, tijdens het symposium wordt duidelijk hoe ook u actief
kunt deelnemen en uw voordeel kunt doen met Keyport 2020 projecten. Aarzel dus niet
langer en schrijf u vandaag in. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.

Informatie & inschrijven

Nieuws
Innovatief idee? Versnellingstafel is uw weg
naar succes!
Zoals eerder aangekondigd gaan De Limburgse Versnellingstafels nu
echt van start in Keyport2020! Doel van De Limburgse
Versnellingstafels is het bevorderen van innovatie in het MKB door
samenwerking, co-creatie en leren werken met innovatiemethoden,
aansluiting op de campusontwikkelingen. Innovatie hét is middel bij
uitstek om duurzame economische groei in de regio te realiseren.
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Lees meer

Rockwool investeert in nieuw logistiek
centrum Roermond
Rockwool investeert € 10 mln. in een nieuw logistiek centrum van 9 ha,
direct gelegen naast haar productielocatie op het bedrijventerrein
Roerstreek in Roermond. De investering wordt mogelijk gemaakt door
LHB en OML die voor max. € 6 mln. risicodragend investeren in een te
herontwikkelen bedrijfskavel, die overgenomen wordt van Rockwool.

Lees meer

Project in beeld: Limburg Magnet – krachtige
promotie van regionaal bedrijfsleven
Afgelopen anderhalf jaar is er vanuit het project Limburg Magnet
ingezet op het binden, boeien en gericht benutten van jong talent voor
de Limburgse arbeidsmarkt. Het project bevindt zich nu in de eindfase
en de resultaten ervan worden duidelijk zichtbaar. Dit is de reden dat er
door de betrokken partijen bekeken wordt welke mogelijkheden er
bestaan om een vervolg te geven aan dit project.

Lees meer

Actief in de Maakindustrie? Lever nu uw
bijdrage aan het onderzoek arbeidsmobiliteit
Keyport 2020
Bedrijven en organisaties staan voor een grote uitdaging om in een tijd
van vergrijzing de groeiende concurrentie op de wereldmarkten het
hoofd te bieden. De werkende beroepsbevolking krimpt en vergrijst. Er
zijn minder mensen beschikbaar voor de arbeidsmarkt, en werknemers
worden steeds ouder. Tegelijkertijd moet het bedrijfsleven het in de
mondiale concurrentieslag hebben van hun vermogen om slim en
efficiënt te werken.

Lees meer

Keyport 2020 Agenda
In de Keyport 2020 regio vinden regelmatig interessante bijeenkomsten
plaats waarop wij u willen attenderen. Deze bijeenkomsten leveren een
bijdrage aan de Keyport 2020 doelstellingen.

Lees meer
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Agenda
16-04-2015

Workshop: Hoe krijg ik binnen mijn organisatie de neuzen dezelfde kant
op!
Lees meer

13-04-2015

Expert Class: 3D printen in mijn 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.

@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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