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Vakbeurs
‘Made in Hainaut’
Meer info op pagina 3

Het PROGRES-project – Project Accelerating
Growth Resources and Enterprise Support
– is een samenwerkingsverband tussen verschillende partners in Frankrijk, Wallonië en
Vlaanderen met kennis en expertise in het begeleiden van bedrijven: POM West-Vlaanderen
(projectleider), Chambre de Commerce et
d’Industrie de la Wallonie Picarde, Chambre de
Commerce et d’Industrie du Grand Lille, Chambre
de Commerce Franco-Belge, Cide Socran,
Hainaut Développement, OC West en VOKA
Oost-Vlaanderen.

wat een interessante
groepsdynamiek tussen
de PROGRES-partners

An Boone (POM WVL) – David Ferron (CCI Grand Lille) – Lydia La Paglia (HD Gestion) – Antoine Vandeputte (CCI Wapi) –
Manuela Delecourt (CCFB) – Alexandra Dupont (HD Gestion) – Eric Brandt (Cide Socran) – Nele Dekeyser (POM WVL) –
Justine Vanneste (OC West) – Dorine Gevaert (OC West) – Astrid Himpens (POM WVL) – Sophia Debruyne (VOKA OVL) –
Hannelore Leeuwerck (OC West) – Perrine Mercenier (Cide Socran) – Patricia De Backer (CCFB) – Els Delaere (VOKA OVL) –
Christel Geltmeyer (VOKA OVL)

We zochten hulp bij het benaderen van Franse
distributeurs voor de uitbouw van een duurzame
samenwerking. Dankzij de strategische coaching
via PROGRES zullen we de stap veel sneller zetten.
Greet Decleir, Constructie Lambrecht

Partn ero
ei 2019 –
Kortrijk , m
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Met dit project, gefinancierd in het kader van het
Interreg V Programma Frankrijk – Wallonië –
Vlaanderen met steun van het Europese Fonds
voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), willen
de partners het concurrentiepotentieel van
startende en groeibedrijven in de grens
regio
versterken. Dat doen ze door ondernemers uit
de 3 regio’s via activiteiten dichter bij elkaar te
brengen, te laten samenwerken en innoveren
(cocreatie), nieuwe markten te leren kennen en
exportmogelijkheden uit te diepen.

Het PROGRES-project bevat 3 pijlers
De structuur van deze krant is opgebouwd volgens deze 3 pijlers en hun specifieke kleur.

Start-ups

High Growth SME’s

Start2Grow

activiteiten gericht op
startende ondernemers
uit Frankrijk, Wallonië en
Vlaanderen: deelname
aan professionele
beurzen, innovatiefestivals,
inspiratietours…

strategische coaching
en ondersteuning
van groeibedrijven die
grensoverschrijdend
willen groeien.

business-to-business
netwerkactiviteiten met als
doel grensoverschrijdende
contacten te leggen en zo
grensoverschrijdende groei
te stimuleren.

Dit magazine werd gerealiseerd dankzij de steun van het Interregprogramma V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
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EEN BLIK OP DE

PROGRES-PARTNERS

Ik ben
PRO MOTIVATIE
PRO VOORUITGANG
PRO GROEI

agenda
SAVE

XPO
E-commerce
14-15 okt ‘19
Kortrijk

the date

meer info
pag 8

Ik ben
PROJECT PROGRES

Patricia De Backer,

Directeur van Chambre de Commerce Franco-Belge

Inspiratietour
21-22 nov ‘19

circulaire economie

meer info
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Antwerpen

“Het PROGRES-project bundelt alle kennis van
de verschillende projectpartners en dat is een
grote meerwaarde voor bedrijven met grensoverschrijdende ambities. Zoals een Afrikaans
spreekwoord zegt: ‘Helemaal alleen gaan
we sneller, maar samen gaan we verder.
We leren de cultuur kennen van Vlaamse,
Waalse en Franse partners met wie we
zonder het project wellicht niet zouden
samenwerken. Deze grensoverschrijdende samenwerking verruimt onze horizon en creëert
nieuwe kansen.”

Lille

8 november 2018
Start-ups ontdekken dankzij PROGRES
de laatste innovaties in de retailsector

Perrine Mercenier
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De Tech4Retail beurs wordt georganiseerd door de Happychic groep, dat de merken Jules, Bizbee, Brice en Gentle Factory vertegenwoordigt, en gesponsord door
‘the 12th player’, een investeringsmaatschappij van de Mulliez galaxy die de groei
van start-ups in de detailhandel wil versnellen. Het is een kleinschalige en zeer
kwalitatieve beurs. Een selectie startende bedrijven krijgt er de kans om via demo’s nieuwe diensten en technologische innovaties voor de retailwereld te tonen.

e ur s
etail b

“Wij adviseren vooral bedrijven uit Wallonië. Dankzij onze deelname aan het
grensoverschrijdende project PROGRES kunnen we onze Franse buren tonen
hoe deze bedrijven werken en leren we op onze beurt hun economische dynamiek beter begrijpen. Bovendien geeft het project ons de kans om de Waalse
bedrijven beter te ondersteunen bij het in kaart brengen van hun grensoverschrijdende groei.”

3 start-ups namen via het PROGRES-project deel:
• The Goose Bumps Factory (Vlaanderen) uit Hangar K in Kortrijk biedt een platform aan voor systeemintegratoren en contentaanbieders. Ze ondersteunen de
‘real time’ weergave bij complexe visualisatiesystemen.
thegoosebumpsfactory.com
• Ittention (Wallonië) helpt bedrijven om de visuele efficiëntie van hun communicatie te maximaliseren. Het ontwikkelde een algoritme, gebaseerd op
neuropsychologische onderzoeken, dat automatisch de locaties voorspelt die
de meeste aandacht zullen trekken. ittention.com
• Bankiz (Frankrijk) biedt financiële diensten aan en won een speciale prijs van
Euratechnologies tijdens het Start-up weekend.

Patricia De Backer, Directeur van
Chambre de Commerce Franco-Belge

Het project PROGRES creëert
een interessante wisselwerking!

Dankzij hun deelname aan deze beurs ontdekten de start-ups de laatste
innovaties in de retailsector en konden ze ervaringen uitwisselen met startende
bedrijven aan de andere kant van de (taal)grens.

Perrine Mercenier, Cide Socran

BELANGRIJKSTE

juli
2016
—
juni
2019

INDICATOREN
PROJECT PROGRES
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bedrijven kregen
strategische
coaching

wish it,
dream it,
do it!

bezoekers

van de website
project-progres.eu

4450

3

video’s
verspreid via Vimeo

4

uitgewerkte
persacties

Vakbeurs
‘Made in Hainaut’

Valenciennes, Frankrijk

begeleidende
activiteiten voor

Interregionale samenwerking stimuleren
Op 23 en 24 mei 2019 ging de vakbeurs ‘Made in
Hainaut’ door met 340 standhouders en ruim 5000
bezoekers. Urivabo, Vedisee en VL-Trac stelden er
dankzij PROGRES hun bedrijf voor op de stand
‘Bienvenue chez les Belges’. Twee dagen lang kregen
ze de kans om hun netwerk in de regio te verruimen en samenwerkingsverbanden op te zetten.
Op dag twee was er extra veel belangstelling voor
de Belgische stand dankzij échte Belgische frietjes
en Belgisch bier!

doors will be opened
to those bold
enough to knock

1

activiteit
buiten de
projectzone
Inspiratiemissie
Berlijn juli 2017

KMO’s maken
gebruik van onze

inspiratiesessies
try, learn
and grow

vakbeurs ‘Made in Hainaut’
inspireert meer dan
5000 bezoekers

23 en 24 mei 2019

grensoverschrijdend
ondernemerschap

191

startende
ondernemers
bereikt met onze acties
verspreide
folders

51

3225

1391

maart ‘20

Start-ups

Tech4Retail beurs

Ook
van het Waalse Cide
Socran, projectpartner, is overtuigd van het PROGRES-project…

Helemaal alleen gaan
we sneller, maar samen
komen we verder!

Inspiratietour

Een blik op de PROGRES-standhouders aanwezig op
de groepsstand ‘Welkom bij de Belgen’.
• Urivabo (Wallonië) ontwikkelde een urinoir dat zowel economisch, ecologisch als hygiënisch is. Het
concept integreert een wastafel en een urinoir in
hetzelfde volume, waarbij het handwaswater teruggewonnen wordt om het urinoir te spoelen. Het
geheel oogt bovendien erg mooi. urivabo.be
• Vedisee (Frankrijk) maakt het mogelijk om toeristische routes eenvoudig en efficiënt te automatiseren
met behulp van krachtige algoritmes. Er kunnen
bovendien meerdere routes weergegeven worden
op maat van de klant. Interessant voor de professionele toeristische sector. vedisee.com
• VL-Trac (Vlaanderen en Frankrijk) is gespecialiseerd
in de constructie van gebouwen in de landbouw-,
industriële en commerciële sector. Een eigen studiebureau ontwerpt plannen op maat van de
klant, rekening houdend met de activiteiten en het
budget. Het bedrijf heeft sites in Waregem (WestVlaanderen), Vlamertinge (West-Vlaanderen) en
Boeschepe (Frankrijk). vl-trac.be
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de in Hainaut’
mei 2019 – Vakbeurs ‘Ma
Valenciennes, 23 en 24

een Zweedse delegatie ondernemers
afzakte naar de vakbeurs ‘Made in
Hainaut’ en zo het PROGRES-project
ontdekte? Onze aanpak op het vlak
van grensoverschrijdende businessmodellen kon op grote interesse
rekenen en inspireerde hen voor
hun handelssamenwerkingen
met Noorwegen.

Dit magazine werd gerealiseerd dankzij de steun van het Interregprogramma V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
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FaKtory Infini
Kortrijk

Magazine PROGRES oktober 2019

ONDERNEMERS GETUIGEN

een ontmoetingsplaats
voor gelijkgestemde
ondernemers met
goesting voor
innovatie en creatie.

OVER HUN COACHINGTRAJECT

6 t.e.m. 9 december 2018

“De coachingsessies via PROGRES waren voor ons een klankbord om
onze ideeën af te toetsen en gaven ons inzichten in de mogelijkheden
en hindernissen om de Franse markt te benaderen”, aldus

De eerste editie van het eco fashion & lifestyle event FaKtory Infini lokte op 4 dagen
tijd 1000 bezoekers naar Hangar K in Kortrijk. De volledige textielsector (van
grondstoffenleveranciers tot designers en merken) was vertegenwoordigd, een
unicum. Er werden nieuwe contacten gelegd, inspirerende meetings gehouden
en zaadjes geplant voor nieuwe samenwerkingen.

Jos Miermans, Business partner van Etheclo. “We kregen

heel wat tips voor ons business en financieel plan en werden
uitgedaagd om ons concept scherper te stellen en ons aanbod te
vereenvoudigen. Ook deden we heel wat verrijkende inzichten op rond
het vermarkten van de etheclobox op de Franse markt.”

13 grensoverschrijdende starters – actief in de circulaire economie – bemanden
er een stand via het PROGRES-project en stelden het hele weekend hun pro
ducten face-2-face voor.

1000+

Wist je dat…

• Anna, dochtertje van Silke
Beirens (POM West-Vlaanderen)

• Tilde, dochtertje van Astrid
Himpens (POM West-Vlaanderen)
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High Growth SME’s
Deze bedrijven gingen jou reeds voor.
Een Waals bedrijf, dat een innovatieve
urinoir in de markt wil zetten, zat samen
met een Franse coach rond internationalisering en een Vlaamse jurist.
Een
Vlaams
transportbedrijf
kreeg
dan weer een Waalse marketingcoach
toegewezen.
Een Frans bedrijf dat stripverhalen
wil digitaliseren, kon beroep doen op
2 Vlaamse coaches: een expert in marketing en een jurist.
Wil je met jouw bedrijf, product of dienst groeien over de grenzen heen?
Dan is onze strategische individuele coaching (2 x 12u - samen in te plannen)
zeker iets voor jou!

Contacteer ons en doe mee aan de
selectieronde die loopt tot en met
1 november 2019.

Meer info

Sofie Declerck – POM West-Vlaanderen
sofie.declerck@pomwvl.be

kregen al
strategische
coaching

Ben jij de
volgende?

oproep
nieuwe

Ik ben
PRO ONTWIKKELING
PRO SAMENWERKING
PRO ENTHOUSIASME

coachingsessies

Starters
< 3 jaar
> 3 jaar

meer info
pag 8

Meer weten?
Kom dan op 14 en 15 oktober 2019
naar de E-commerce Xpo in Kortrijk
Xpo (www.project-progres.eu).
Etheclo staat er als exposant op
de groepsstand van PROGRES.
Daarnaast organiseren we er
2 boeiende rondetafelgesprekken:

Coaching
(ideation)
vanaf
1 nov ‘19

14/10/2019 om 14:30
Michaël Boulanger, CEO van RMB,
licht 5 ideeën toe over BTW bij
E-commerce transacties

Financieringsevent
maart ‘20

15/10/2019 om 14:30
Frédérick Warembourg, hoofd van
de Digitale Economie bij CCI GrandLille, neemt je mee rond het topic
‘De klantenervaring in tijden van
omnichannel’

De coaching via
PROGRES was voor mij
ontzettend verrijkend
Florentine van Thiel, Chevalliance

Florentine van Thiel,
Chevalliance

Florentine van Thiel, Chevalli
ance

Het coachingtraject geeft als meerwaarde
voor mij dat je in contact komt met
verschillende experten die elk hun eigen
competenties hebben.
Coach Marc Envent, INVEXT

Multidisciplinair samenwerken heb ik altijd
ervaren als een grote verrijking.

2008 als equicoach onder de naam “Chevalliance”.
Equicoaching is een professionele vorm van coaching met als doel de relationele vaardigheden te
ontwikkelen en teams met elkaar te verbinden. In
2017 verhuisde Florentine naar Bergen met inter
nationale ambities: Chevalliance verder laten groeien
in de regio ‘Hauts de France’. Ze had nood aan een
langetermijnvisie voor haar bedrijf.
In mei 2018 vernam ze via Hainaut Développement
het goede nieuws dat ze in aanmerking kwam

Wallonië

Venture
capital event
10 okt ‘19
Kortrijk

Doing things
differently
leads to
something
exceptional.

Florentine van Thiel werkt sinds

juni 2017 - december 2018

Vlaanderen

the date

Coach Nickolaas Vinckier, Vinckier Advocaten

Coachingsessies

12
10
8
6
4
2
0

de temperatuur opge-

Stop thinking
out of the box,
start thinking
in the box,
the etheclobox.

2019

Ik ben
PROJECT PROGRES

Dankzij het Europees project PROGRES staat een ganse ploeg experten klaar om
jouw bedrijf te ondersteunen in een verdere internationale groei. Ze buigen zich
over verschillende disciplines zoals de interne strategie, het juridische en financiële
luik, het marketingverhaal, ...

Interesse?

bedrijven

onze experten
zijn er klaar voor

worden op een ecoloin samenwerking met

de etheclobox gaat internationaal
mede dankzij het PROGRES-netwerk

41

OPROEP NIEUWE COACHINGSESSIES

voor het transport van

Het PROGRES-programma en netwerk zijn dan ook dé uitgelezen kans
om het netwerk in Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk te versterken
en om contacten te leggen met handelaars/producenten binnen en buiten je sector maar zeker ook met logistieke spelers.

Ik ben
PRO DURF
PRO INNOVATIE
PRO INSPIRATIE
Ik ben
PROJECT PROGRES

• Mirko, zoontje van Lydia La Paglia
(Hainaut Développement)

Check
www.project-progres.eu,
daar vind je een greep uit de
talloze coachingtrajecten met
getuigenissen van onze partners
en van de bedrijven #Urivabo
#StudioSandy
#MisterGadget
#LambrechtTrailers.

Het concept van de etheclobox:
• een herbruikbare isothermische box, geschikt
voedsel en medicijnen.
• een schakel in de Smart Cities: versproducten
gische manier op hun bestemming gebracht
nationale en regionale logistieke spelers.
• met de cloudapplicatie Etheclomonitor wordt
volgd, van -40°C tot +80°C.

bezoekers

het project PROGRES een zéér
vruchtbaar project is…
Het project verwelkomt:

Check onze PROGRES-website en
mis geen enkele activiteit. Zo help
je ook jouw bedrijf grensoverschrijdend groeien!

Etheclo, het voormalige Efoodconsult, is een jonge Vlaamse solution
& service provider en biedt een veilige, ecologische en controleerbare
transportoplossing voor temperatuurgevoelige producten: de etheclobox.

agenda
SAVE

voor een PROGRES-coachingtraject. Na een eerste
selectiegesprek in Rijsel ging in september 2018 haar
eerste B2B coachingsessie door.
“De coaching was voor mij enorm verrijkend. Door de
vele verdiepende vragen werd ik me bewust van mijn
communicatieaanpak. De coaches waren enorm
betrokken bij mijn projectidee en ik kreeg zeer waardevol advies. Er is nog wat werk aan de winkel, maar ik
ben op de goede weg”, aldus Florentine van Thiel.

Het sterke punt van dit traject was voor
mij dat ik een coach had die mijn zaak
vanuit een ander standpunt bekeek en
mij nieuwe inzichten gaf.
Coachee Benoit Derumier, Mister Gadget

chevalliance.eu

Frankrijk

Dit magazine werd gerealiseerd dankzij de steun van het Interregprogramma V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
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Start2Grow

Bedrijfsbezoek Willy Naessens
27 september 2018

Op 27 september 2018 organiseerden Chambre de Commerce Franco-Belge en Chambre de Commerce et
d’Industrie de la Wallonie Picarde een bedrijfsbezoek bij Willy Naessens, een icoon onder de ondernemers.
De bevlogen ondernemer stelde er zijn bedrijf, de geschiedenis en de groeistrategie voor aan de 73 aanwezigen. Een zéér inspirerend verhaal!

meer dan

Bezoek kenniscentrum
TERRA

85000

Gembloux

bezoekers

30 november 2018
TERRA is een unieke interfacultaire onderzoeks- en
onderwijsinstelling in België, verbonden aan de
Faculteit Gembloux Agro-Bio Tech. De faculteit houdt
zich bezig met de studie en ontwikkeling van biologische engineering op het vlak van agro-voedsel,
landbouw, biotechnologie, milieu en bosbouw.
Het kenniscentrum beschikt over een uitzonderlijke infrastructuur gericht op de landbouw- en de
agro-industrie. PROGRES ging met 30 bedrijven op
bedrijfsbezoek om de beschikbare infrastructuur
en vaardigheden onder de aandacht te brengen en
zo grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten
voor zowel de onderzoekssector als de industrie
te stimuleren.

bijna

3000

exposanten

Vakbeurs Maison et Objet
Parijs

21 januari 2019
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Mensen leren kennen
doe je op netwerking events,
niet op internet. Willy Naessens
Op bezoek bij de buren
CCI Grand Lille
11 oktober 2018

Met een bedrijfsbezoek bij de buren willen we
Belgische en Franse ondernemers samenbrengen
in één “familie” en zo start-ups en gevestigde onder
nemers van elkaar laten leren.

Visite Aux Voisins
11 oktober 2018

Wist je dat…
het Waalse bedrijf CX-COM,
gespecialiseerd in de verhuur en
verkoop van gigantische LED
schermen, de kans kreeg om zijn
producten voor te stellen aan de
grootste expositieruimte van Lille?
Patricia De Backer maakte tijdens
Culturallia in Mons kennis met Christophe
Vyvey (CX-COM - www.cx-com.be).
Christophe nam vervolgens deel aan een
PROGRES-evenement in Rijsel, waar hij
in contact kwam met de eigenaar van
de grootste expositieruimte van Rijsel.
Dankzij PROGRES mocht hij zijn product
voorstellen aan deze organisatie.

internationale
ontmoetingsplaats
van professionals
voor interieurontwerp
en design

A
nniscentrum TERR
vember 2018 – Ke
Gemblo ux , 30 no

agenda
SAVE
the date

Bedrijfsbezoek
Ide Woods
12 nov ‘19

Spiere-Helkijn

Discovery
meeting
28 nov ‘19

VIP-event

Gent-Wevelgem

Mons

feb ‘20

Op donderdag 11 oktober 2018 organiseerde
het PROGRES-project een grensoverschrijdende
netwerkavond voor Vlaamse, Waalse en Franse ondernemers bij CCI Grand Lille. Dankzij Yann Orpin,
voorzitter van CCI Grand Lille, en Patrick Lequint,
voorzitter van CCFB, konden de 66 deelnemers
genieten van de animatie ‘Ice Breaker’ door het
professionele My Pépite Events. Het werd een onvergetelijke avond met veel grensoverschrijdende
ervaringsuitwisselingen.

Op maandag 21 januari 2019 trokken 23 designers, interieur
architecten, grafisch ontwerpers en creatievelingen uit West- en
Oost-Vlaanderen, Noord-Frankrijk en Henegouwen met de bus
naar de vakbeurs Maison et Objet in Parijs. Tijdens de heenrit konden de deelnemers genieten van een heerlijk ontbijt en kreeg elke
ondernemer de kans om zichzelf en zijn onderneming in 1 minuut
voor te stellen. Eenmaal aangekomen op de beurs was het 9 uur
lang proeven van de nieuwste trends en ontwikkelingen in de
architectuur- en designwereld, verspreid over 7 grote hallen. Op
de terugreis werd er volop nagepraat over ieders ontdekkingen en
belevingen. Een zeer geslaagde uitstap!

VIP-event

Bezoek Extremis
en Bar Bernard

17 sept ‘20
Poperinge

Culturallia
2020

Wereldhoofdstad
design 2020

Op bezoek
bij de buren
nov ‘20

19-23 okt ‘20
Lille

Geloof in je dromen
en ga ervoor!
Stéphane Fiévez, Ice Mountain

Bedrijfsbezoek Avonturenpark
Ice Mountain
Komen-Waasten

Ik ben
PRO COCREATIE
PRO COMMUNICATIE
PRO POSITIVISME
Ik ben
PROJECT PROGRES

28 februari 2019

11 ok tob e
r 2018 – V
isite Aux
Voisin s

PROGRES opent wegen
tot kruisbestuiving
tussen grensoverschrijdende
ondernemers

Een bezoek achter
de schermen geeft je
goesting om te
ondernemen!
Sylvie Thas, Manager KPMG Eurometropool

Op donderdag 28 februari 2019 gingen we op bezoek bij Ice
Mountain. Initiatiefnemers waren Chambre de Commerce et
d’Industrie de la Wallonie Picarde en Chambre de Commerce
Franco-Belge.
Gestart als eenvoudige start-up groeide Ice Mountain de afgelopen 20 jaar uit tot een gerenommeerd bedrijf in de wereld van de
avonturenparken, met steeds meer bekendheid in zowel Wallonië,
Vlaanderen als ‘les Hauts de France’. Ondernemer Stéphane
Fiévez deelde zijn succesverhaal met de 116 deelnemers, waarvan
22 Vlaamse, 73 Waalse en 18 Franse bedrijven. Nadien werden
we uitgenodigd voor een blik achter de schermen en konden de
aanwezige ondernemers proeven van de skipiste of het skydiven.
We sloten af met een ‘maaltijd uit de bergen’ aangeboden door Ice
Mountain, waarbij volop werd genetwerkt.

Dit magazine werd gerealiseerd dankzij de steun van het Interregprogramma V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
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agenda
SAVE

Zin om deel te nemen
aan één van onze
PROGRES-activiteiten?

PROGRES

PROGRES

Noteer alvast volgende
data in je agenda!

E-commerce beurs

41

the date

Kortrijk

14 en 15 oktober 2019

bedrijven

Interesse in
één van onze
coachingtrajecten?
Contacteer ons
vliegensvlug en wie weet
word jij wel geselecteerd!
Een team experten staat
voor je klaar.

kregen al
strategische
coaching

Ben jij de
volgende?

oproep

Actief of interesse in e-commerce en ambitie om grensoverschrijdend te groeien?
Maak kennis met de 9 grensoverschrijdende standhouders op de PROGRES-groepsstand op de E-commerce
XPO in Kortrijk XPO met als thema ‘Discover & learn all
about the latest trends in e-commerce’. Neem deel aan
de PROGRES-rondetafelgesprekken: ‘BTW bij internationale e-commerce-activiteiten’ en ‘hoe omgaan met
klantenervaringen in tijden van omnichannel?’
Schrijf je in via de website.

nieuwe

coachingsessies
2019

start 1 november 2019
meer info pag 4

Inspiratietour

Op zoek naar
financiering?

Antwerpen

In 2020 organiseert
PROGRES financieringsevenementen
waarbij start-ups
en groeibedrijven
hun projectidee
kunnen pitchen
aan investeerders.

21 en 22 november 2019
Doe mee aan de PROGRES-inspiratietour en verruim
je blik als start-up.
Schrijf je in voor de tweedaagse inspiratietour naar
Antwerpen, maak kennis met de Retail hub en laat je
leiden doorheen het innovatieve retaillandschap door
de innovatiecoach. Op dag 2 neem je deel aan het internationale creatieve inspiratiecongres Creative Ville
van Flanders DC.

Venture Capital event
Kortrijk

Volg PROGRES op facebook
www.facebook.com/projetPROGRES

of contacteer ons via mail
an.boone@pomwvl.be

10 oktober 2019
Kom op 10 oktober 2019 naar het Venture
Capital event in Hangar K op het Nelson
Mandela Plein 2 en krijg tal van tips en tricks
van investeerder Thibaut Claes van W.IN.G
(Digital Wallonia) voor het samenstellen van
jouw ideale financieringsmix.

Meerdaagse inspiratietour
Circulaire economie
maart 2020

Wees je concurrenten te slim af en ga voor een dynamische en duurzame groei over de grenzen heen.
Maak van je bedrijf een aantrekkelijke onderneming die
industriële of commerciële partnerships kan ontwikkelen in de samenwerkingszone en zo toegang krijgt tot
grensoverschrijdende of zelfs internationale markten en
hun financiering.

Blijf op de hoogte van de nieuwe PROGRES-activiteiten

www.project-progres.eu

Avec le soutien du Fonds européen
de développement régional
Met steun van het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling

Met steun van

PROGRES

concept en layout linedesign.be
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