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Проектът завършва и представя резултатите в онлайн събитието насочено към

иновациите  

Събитие което задълбочава вникването в практическите подходи за иновации като

основно предизвикателство и възможност за дърводобивния и мебелен сектор в Европа

 

Дискусиите са свързани с иновациите като възможности както и рисковете които могат да

възникнат

Ще има иновативни стартиращи компании в дърводелския и мебелния сектор и

няколко важни личности от секторите образование бизнес и други релевантни

институции

Конференцията ще бъде изцяло онлайн на английски език чрез платформата като е

подсигурен симултанен превод на следните езици Италиански Испански Френски

Български и Унгарски

 

ЗА ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ, КЛИКНЕТЕ ТУК 

 

БЮЛЕТИН 
#9 



За повече информация

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА БЪДЕЩЕТО, УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИЯТА! 
Обучение за съветник по иновации в дървообработващата и мебелната индустрия 

 
ДНЕВЕН РЕД 

25ТИ МАРТ 2021 
 11:00 – 13:30  

 
 
Модератор Филипо Занети - Партньор и главен изпълнителен директор на Simbiosity - съветник за иновации 
 
11:00 Откриване на конференцията: Николас Сангали – Ръководител на проекта EQWOOD – FederlegnoArredo 
(Италия) 
 
11:10 Вдъхновяваща беседа за ролята на образованието и обучението за иновации: 
 Г-жа Майла Пуоламаа  -  Служител по политиките - Енергоемки индустрии и суровини 
 
 
11:25 Презентация за проекта и неговите резултати 

• Учебна програма “Съветник за иновации в мебелния сектор” – Херон Дуум - WOODWIZE (Белгия) 
• Платформа и онлайн обучителен курс – Брунела Майо – CONFORM (Италия) 

 

11:45 "Оформете го докато успее!" – Интерактивен диалог с 4 иновативни стартиращи компании в ЕС, 
работещи в сектора на дървообработващата и мебелна индустрии 
 
Лектори: 

• Ксавие Крауилс, Основател Inspi3d 

• Лоренцо Франги, Основател Goliath 

• Мигел Рейнолдс, Основател Corkbrick 

• Ролф Шитс, Съ-основател Crunch Collective 
 
12:30 Иновативна кафе-пауза (Останете с нас!) 
 
12:40 Institutional speech on “Алианс на секторните политики”: Павол Кремпаски - Европейска 
изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) 
  
12:50 Кръгла маса за иновациите в дървообработващата и мебелната индустрия, Модератор: г-н Уве Кийс 
- Innovawood (Белгия) 
Селия Руис Флорес, Ръководител отдел за развитие, иновации, експерименти и обучение в "Национален 
референтен център за трансформация и монтаж на дърво и корк". Патерна (Валенсия) ИСПАНИЯ 
.  

• Еди Снайдеро, Председател на Snaidero Rino SpA (ИТАЛИЯ) и президент на EFIC (Европейска 
конфедерация на мебелната промишленост) 

• Левенте Денес - Адюнкт-професор  във Факултета по дърводобив в Университета на Западна Унгария 
- Шопрон – УНГАРИЯ 

13:20 Заключения: Г-н Филипо Занети - Партньор и главен изпълнителен директор на Simbiosity - съветник 
за иновации 
 
13:30 Закриване на конференцията 

 
 

http://www.eqwood.org/
https://www.linkedin.com/in/eqwood-project/
https://twitter.com/eqwood
https://www.inspi3d.com/
https://www.goliathcnc.com/
https://corkbrick.com/
https://www.collectivecrunch.com/

