UC INNOVATION

& EXPERIENCE

EVENT

PRE-EVENT

JOIN THE ULTIMATE

JOURNEY
FUTURE
TO
THE

Het UC Innovation en Experience event ( Inex) dat plaatsvindt in april wordt dit keer een bijzondere editie.
Tijdens het INEX hopen wij co-creatie te bereiken tussen de kennispartners en onze bezoekers om op die
manier creative oplossingen en/of producten te ontwikken die problemen van de toekomst gaan oplossen

Save the date!
woensdag 13 januari 2021
12:00 - 17:00 uur
Locatie
UC Group
Doctor Hub van Doorneweg 195
5026 RE Tilburg

Pre-event!
Het pre-event is bedoeld om een
duo of trio van kennispartners te
vormen. Met deze partners ga je
tijdens het INEX event in april
een gecompliceerde case
uitwerken en oplossen.

Innovation & experience
Het INEX event is bedoeld om cocreatie tussen bezoekers en een duo
van kennispartners oplossingen
en/of producten te bedenken die de
problemen van de toekomst gaan
oplossen. Dit vindt plaats op 22 april
2021.
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UC INNOVATION

& EXPERIENCE

EVENT
PRE-EVENT
PROGRAMMA | 13 JANUARI 2021
11.30 - 12.00 uur
12.00 - 12.20 uur
12.30 - 13.30 uur
13.30 - 13.45 uur
13.45 - 14.45 uur
15.00 - 15.45 uur
15.45 - 16.45 uur
16.45 - 16.30 uur

Ontvangst
- Koffie, thee, soep en broodjes
Introductie
- De spelregels worden uitgelegd door de initiatiefnemers van UC Group
Pitch partners
- Iedere partner pitcht zijn concept in max. 3 minuten
Pauze
- Koffie, thee en koek
Speeddate
- Je maakt kennis met verschillende kennispartners
Koppels vormen
- Je kiest met wie je aan je case wilt werken
Partnership
- Je maakt concrete afspraken over hoe je de case in april wilt aanpakken
Afsluiting
- Borrel met snack

Deelnemers hier doorgeven!
Je bent van harte welkom met één collega. We hebben echter een beperkt aantal
toegangsplaatsen, dus aarzel niet er reserveer jouw toegangsbewijs via de oranje button of via
info@ucgroup.nl met het onderwerp 'INEX pre-event'
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