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Geen afbeeldingen? Webversie

UITNODIGING
Realtime Hub, hét netwerkevent

over herstel van kleine elektronische
toestellen.

 DONDERDAG 28 APRIL 2022

GENT

Registreer nu

 

Kom mee netwerken en ontdek de laatste evoluties

op vlak van onderzoek, beleid en initiatieven binnen de

sociale en reguliere economie rond herstel van elektro.

PROGRAMMA

1. Laat je inspireren: door de Oostenrijkse

gamechanger Sepp die social

https://www.emeel.be/t/r-e-truduyhl-l-o/
https://www.emeel.be/t/r-l-truduyhl-l-r/
https://www.emeel.be/t/r-l-truduyhl-l-y/
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Sepp Eisenriegler

CEO Repair and service center R.U.S.Z

Keynote: "Weg met wegwerpelektro"

franchising uitbouwde binnen de

hersteleconomie

 

 

 

2. Stand van zaken over herstel van

elektro in Vlaanderen: inspirerende cases

en sprekers

 

Kringwinkels, afvalintercommunales, Recupel,

producenten en andere interessante stakeholders zijn

aanwezig. Een dag om elkaar te inspireren en het

herstellen van elektronische toestellen een boost te

geven.

 

3. Drie grote uitdagingen voor de repair

economie onder de loep 

 

Onderzoekers van HIVA en KU Leuven laten hun licht

schijnen op drie uitdagingen die binnen de

proefprojecten van Repair zkt Hub naar boven

kwamen: productstromen, businessmodellen,

opleiding en tewerkstelling.



28-10-2022 14:53 https://www.emeel.be/t/ViewEmail/r/C41ED46897881FB12540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C/?tx=0&previewAll=1&…

https://www.emeel.be/t/ViewEmail/r/C41ED46897881FB12540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C/?tx=0&previewAll=1&print=1&source=Print… 3/4

Tijd: 9h00 - 16h00 (receptie nadien)

Locatie: Timelab, Kogelstraat 34, Gent

Inkom: €30

Dit evenement is gratis voor alle partners van

Repair zkt Hub

Het volledige programma vind je via deze link

 

Klik hier voor alle praktische informatie

 

 

Tot dan!  

Met vriendelijke groeten, 

Ellen De Craemer 

Projectcoördinator Repair zkt Hub

bij Repair&Share vzw

 

https://www.emeel.be/t/r-l-truduyhl-l-d/
https://www.emeel.be/t/r-l-truduyhl-l-j/
https://www.emeel.be/t/r-l-truduyhl-l-h/
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Samen netwerken op LinkedIn

Op LinkedIn kunnen we duurzame banden smeden en

ons netwerk uitbouwen. Word jij ook lid van de

LinkedIn pagina Repair zkt Hub?

 

 

Partners Repair zkt Hub 

Missen we nog een logo in onze logowolk? We

ontvangen graag een correct en kwalitatief logo van

elke partner voor de verdere communicatie via

ellen@repairshare.be.

 
 

Je ontvangt dit bericht omdat je een partner bent van het project

Repair zkt Hub getrokken door Repair&Share vzw en HERW!N

vzw. / Liever geen berichten? Klik hieronder op 'uitschrijven' 

Repair&Share vzw   

Edinburgstraat 26, 1050 Brussel 

02/894.46.15 

www.repairshare.be

Uitschrijven

 

https://www.emeel.be/t/r-l-truduyhl-l-k/
https://www.emeel.be/t/r-l-truduyhl-l-u/
mailto:ellen@repairshare.be
https://www.emeel.be/t/r-u-truduyhl-l-b/

