
Keynote # 145 Online bekijken

Mooie resultaten Keyport e-Fulfilment Hub

In 2016 ging het Keyport 2020-project e-Fulfilment Hub van start. De afgelopen jaren 

werden diverse mooie resultaten geboekt, waarbij tijdens het eindejaarsseminar van 

e-Fulfilment Hub uitgebreid werd stilgestaan. Zo laat een recent marktonderzoek (eind 

2018) onder 183 webshopeigenaren bijvoorbeeld zien dat 32% van de webshops de 

Keyport-regio ziet als dé hotspot voor pan-Europese fulfilment en dat al 46% overweegt 

e-fulfilment in onze regio uit te besteden! Maar naast deze mooie successen, zijn er nog 

véél meer kansen te benutten!
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4 nieuwe Keyport 
projecten!

We gaan het jaar voortvarend van start met 

4 ‘nieuwe’ projecten: Wetenschap & 

Technologie, Gemeenschappelijke 

Ondernemersaanpak Limburg, VMBO On 

Stage en Field Lab Robotics. Keyport 

verbindt, versnelt, versterkt én ondersteunt!

Innovatie financieren?

Zet nu de eerste stap - Een nieuw jaar vol 

nieuwe ideeën? Breng je innovatie in 

praktijk en maak gebruik van alle kennis en 

(financiële) mogelijkheden die er zijn. 

Speciaal voor het MKB. Van een snelle 

check op haalbaarheid, tot het uitwerken 

van je businesscase of het aanvragen van 

subsidie. Trias en Liof helpen je graag!

Keyport Netwerk

Keyport 2020 nodigt u uit om mee te praten 

en te delen over wat er speelt in de regio. 

Volg ons op twitter of word lid van onze 

Linkedin groep en discussieer mee over 

actuele thema’s die u bezighouden. Heeft u 

nieuws voor de Keyportregio? Stuur dan 

een mail aan: 

angely.beekman@keyport2020.nl

Keyport 2020 We maken het samen!
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Keyport 2020 heeft toegang tot de mensen 

en de middelen die ideeën verder kunnen 

brengen. Geef uw project/business 

vleugels en neem contact op met Keyport 

2020.

Keyport 2020 is de samenwerking tussen 

ondernemers, overheid en onderwijs

(triple helix), een manier van werken om de 

economische structuur in en voor de regio 

te versterken.

Mailing voorkeuren / Uitschrijven

Dit bericht is verstuurd naar P.Otten@weert.nl door Keyport 2020.
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