Uitnodiging
Jaarlijkse Symposium
Thema: “Samen naar de markt!”
Locatie: Drienerburght, Drienerlolaan 5, Enschede
22-01-2016

SPRINT-symposium, januari 2016

Beste SPRINT-partners,
We nodigen u van harte uit voor het jaarlijkse Symposium van het Centre of Research Expertise SPRINT
op vrijdag 22 januari 2016, 12:15-17:00, Drienerburght, Enschede.
Aanmelding kan door een email te sturen aan g.p.v.tromp@umcg.nl.
Tijdens dit symposium zullen de doelen van SPRINT voor 2016 worden uiteengezet en lopende SPRINTprojecten worden gepresenteerd en gedemonstreerd. Er zal een o.a. product jamsessie worden gehouden. De
aan SPRINT gerelateerde gastsprekers delen hun ervaring en visie over valoriseren en het op de markt
brengen van producten. Het managementteam van SPRINT zal met de advisory board van gedachten
wisselen over de behaalde resultaten tot nu toe en over de plannen voor in de toekomst.

Dagvoorzitter: prof. Klaas Postema
12.15 Ontvangst met lunch
13.00 Opening door prof. Erik Boddeke (UMCG) en prof. Peter Veltink (UT)
13.10 Jaaroverzicht door prof. Bart Verkerke
13.20 Presentaties over valorisatie, Miriam Luizink (UT) en Henk Jansen (Indes)
13.50 Introductie SPRINT-valorisatieplan en vier product-concepten, Bart Verkerke
14.00 Medical Product Jamsessie, Bart Verkerke
14.50 Wrap up + visie investeerders, (zijn deze al gevraagd?)
15.30 Open InnovatieMarkt
- onderzoeksposters met resultaten
- bedrijvenposters met expertise-vraag en aanbod
- demonstraties
(Overleg tussen advisory board en MT)
16:30 Afsluitende borrel
17.00 Einde

Bijlage:

Plattegrond en locatie Drienerbrught, Drienerlolaan 5, 7522 NB Enschede

SPRINT-symposium, januari 2016
Routebeschrijving:
Hoe bereikt u Conferentiehotel Drienerburght (Drienerlolaan 5, 7522 NB Enschede)
Openbaar vervoer
U reist per trein naar Enschede NS en neemt vanaf daar de buslijn 1 "Universiteit" of buslijn 9 "Hengelo". Stoptreinen stoppen overigens ook bij het
station "Drienerlo", nabij de Universiteit Twente. Buslijn 1 stopt bij halte UT/Bastille en buslijn 9 stopt bij halte UT/Viaduct.
Vanaf Hengelo NS kunt u buslijn 9 "Universiteit" nemen. Deze lijn stopt ook bij halte UT/Viaduct. Op het campusterrein volgt u de borden richting
gebouw 44.
Op de aangegeven stations staan ook taxi's of treintaxi's klaar. Wij verkopen bij de receptiebalie treintaxikaartjes voor de terugreis.
Per auto
U volgt de A1 en A35 richting Enschede en neemt de afslag "Enschede west / Universiteit". Vanaf hier volgt u de borden "Universiteit". Op de campus
gaat u via de hoofdingang rechtdoor en in de bocht naar links neemt u de weg rechts. Conferentiehotel Drienerburght vindt u dan gelijk aan uw
linkerhand(nummer 44).
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