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Lähestyessämme vuoden 2018 toista vuosipuoliskoa julkaisemme GLOBAL SPIN-projektin
kolmannen uutiskirjeen. Projektia tukee Euroopan Unionin Erasmus+ - KA2 Knowledge
Alliances –ohjelma. Projektin tavoitteena on edistää eurooppalaisten akateemisten spin-offien
ja start-upien kilpailukykyä globalisoiduilla markkinoilla kehittämällä innovatiivinen
koulutustyökalu. Tässä kuulumisiamme:
 Global-Spinin kansainvälinen yrittäjien Manifesti on nyt saatavilla pitkänä ja lyhyenä
versiona ja luettavissa tästä linkistä. Manifestin tavoitteena on auttaa jokaista henkilöä
navigoimaan parhaalla mahdollisella tavalla omaa matkaansa kansainväliseen
yrittäjyyteen. Allekirjoittamalla Manifestin, olet mukana tiimissä ja saat käyttää Global
Spin-materiaalia henkilökohtaisesti tai tukea yrittäjiä kehittämään kansainvälistä
osaamistaan ja relevantteja taitoja.
Tämä Manifesti pohjautuu Global Spinhankkeen tutkimukseen ja kurssin
kehittämiseen ja sen tarkoituksena on
inspiroida
yrittäjiä
ja
heidän
tukijärjestelmiään.
Se
pohjautuu
seuraaviin filosofioihin:
#Kehity globaaliksi
#Pyri jatkuvaan oppimiseen
#Ravitse joustavia tiimejä
#Tunne markkinasi
Manifesti on nyt saatavilla niille jotka haluavat lisätietoa

 Projektin kolmas partnerikokous oli
Global Spinin ajatusmallista.
Palermossa,
Italiassa
12.4.2018,
isäntänä oli Promimpresa SLR. Kokous fokusoi projektin edistymiseen ja
kehittämistuloksiin, koulutusohjelmaan ja kansainvälisen yrittäjäfoorumin kasvuun
(TEF). Myös EU:n sidosryhmien ja projektin manifestin kehittämisestä keskusteltiin.
Kokous oli hyvä madollisuus partnereille todeta että he ovat aikataulussa projektien
tehtävien kanssa ja että he voivat edetä tärkeiden kysymysten kanssa.

GLOBAL-SPIN- projektin kolmas partnerikokous
Palermossa Italiassa 12 huhtikuuta 2108.

 Koulutusohjelman kehitystyötä on tehty kaikkien partnereiden kesken projektin
tutkimusosioon perustuen. Tästä osiosta on vastannut kreikkalainen partneri
Patraksen yliopisto. Koulutusohjelmassa on kolme pääaluetta jotka on jaettu erityisiin
osaamispylväisiin: kansainvälisten yrittäjien oppiminen ja kasvu; tuotteiden ja
palveluiden kaupallistaminen ja globaalien kykyjen rekrytointi. Nämä alaosiot
muodostavat kokonaisen oppimisprosessin joka voi auttaa akateemisia spin-offeja ja
start-upeja saavuttamaan kilpailuedun kansainvälisillä markkinoilla. Tämä kattava
ohjelma muokkaantuu jokaisen käyttäjän tarpeisiin ja antaa kaikille mahdollisuuden
saavuttaa omat tavoitteensa. Kurssin sisältö on kehitetty valmiiksi ja virtuaalisen
ohjelman betaversio on kehityksen alla. Tätä tehtäväosiota johtaa kreikkalainen
partneri CCS.
 Jotta Global Spinin tuloksia voidaan levittää, projektin portugalilainen partneri
Advansis on työstänyt verkottumismahdollisuuksia sekä tietoa kansainvälisestä
yrittäjyydestä. Nyt sinulla on useita mahdollisuuksia linkittyä projektiin ja saada
käyttöösi
informaatiota
projektista:
 Kansainvälinen yrittäjäfoorumi (TEF) on saatavilla kaikille kiinnostuneille ja sen
tavoitteena on maksimoida verkostoitumisen hyödyt. Se on saatavilla täältä.
Liity mukaamme matkalle jossa autamme spin-offeja ja start-upeja löytämään
parhaat resurssit kansainväliseen menestykseen.


EU:n sidosryhmät, jotka auttavat projektia saavuttamaan maksimaalisen
vaikutuksen löydät täältä. Jos haluat liittyä ryhmään, ota yhteyttä
cneiman@fundacionugrempresa.es
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