
 

 
ПРЕДИЗВИКВАЙКИ БЪДЕЩЕТО, УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИЯТА! 

Обучение за съветник по иновации в дървообработващата и мебелната индустрия 

 
ПРОГРАМА 

25ТИ МАРТ 2021 
 11:00 – 13:30 (българско време) 

 
 
Модератор: Филипо Занети - партньор и главен изпълнителен директор на Simbiosity – консултант по 
иновациите 
10:00 Въведение: Николас Сангали - ръководител на проекта EQWOOD - FederlegnoArredo (IT) 
 
10:10 Институционална реч на тема „Алианси на секторни умения“: Павол Кремпаски - Европейска комисия 
- Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA), Раздел A2 - Еразъм +: Платформи, 
умения и иновации 
10:15 Представяне на проекта и резултатите от него 

Учебна програма „Консултант по иновациите в мебелния сектор“ - Жерун Дум - WOODWIZE (BE) 

• Курс за платформа и онлайн обучението - Брунела Майо - CONFORM (IT) 

10:35 "Оформете го, докато успеете!" - Интерактивен диалог с 4 иновативни стартиращи фирми от ЕС, 
работещи в сектора  
Лектори: 

• Ксавие Крауилс, основател на Inspi3d 

• Лоренцо Франги, основател на Goliath 

• Мигел Рейнолдс, основател на Corkbrick 

• Ролф Шиц, съосновател на Crunch Collective 
 
11:20 Новаторска кафе-пауза (Останете с нас!) 
 
11:30 Вдъхновяваща беседа за ролята на образованието и обучението за иновации: г-жа Майла Пуоламаа - 
политически директор - енергоемки индустрии и суровини 
11:45 Кръгла маса за иновациите в дървообработващата и мебелната индустрия: Модератор Уве Кийс –
Innovawood (BE) 

• Селия Руис Флорес, Ръководител на отдел за развитие, иновации, експерименти и обучение в 
"Национален референтен център за трансформация и монтаж на дърво и корк". Патерна (Валенсия) 
ИСПАНИЯ. 

• Еди Снайдеро, Председател на Snaidero Rino SpA (ИТАЛИЯ) и президент на EFIC (Европейска 
конфедерация на мебелната промишленост) 

• Левенте Денес - Допълнителен професор във Факултет по дървообработващата промишленост в 
Университета на Западна Унгария - Шопрон - УНГАРИЯ 

12:20 Окончателно заключение и заключително изявление: г-н Филипо Занети - партньор и главен 
изпълнителен директор на Simbiosity – консултант по иновациите  
 
12:30 Край на конференцията 

 

Проект EQ-WOOD  
Качествени квалификации за европейската дървообработваща и мебелна индустрия  

Номер на проекта 591939-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA 

 

https://www.inspi3d.com/
https://www.goliathcnc.com/
https://corkbrick.com/
https://www.collectivecrunch.com/

