INSPIRATIETOUR TALLINN
24 - 27 april 2022

Estland aka E-stonia werd in 2019 met stip op 1 gezet door het World
Economic Forum als meest ondernemende land van Europa. Volgens Wired is
Estland het meest gedigitaliseerde land ter wereld. De bruisende hoofdstad
Tallinn is dus DÉ IDEALE BESTEMMING VOOR EEN INSPIRATIETOUR!
Laat je van 24 tem 27 april 2022 door Artemis en Red Zezel op sleeptouw
nemen voor een driedaags programma dat de schijnwerpers zal richten op de
digitale revolutie en vrouwelijke tech ondernemers.
In 1991 werd Estland onafhankelijk na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie.
Tallinn ontwikkeld zich in sneltempo tot een koploper op het vlak van eoverheid en e-services.
Bovendien zit ondernemerschap in het bloed. Tijd dus om de koffers te pakken
en op ontdekking te gaan in deze stad met een bloeiende start-up cultuur én
kennis te maken met enkele inspirerende onderneemsters die de techwereld
hebben veroverd.
Uiteraard maken we ook tijd om Tallinn te zien, te voelen, te ervaren en te
proeven.
Op de agenda o.a….

E-ESTONIA BRIEFING CENTRE
Estland is een digitale pionier. Het e-estonia briefing center presenteert ongeëvenaarde
vernieuwingen op het vlak van interacties tussen burgers, bedrijven en de overheid,
door maximaal gebruik te maken van digitale technologie.

TALLINNA TEADUSPARK TEHNOPOL
Tehnopol is het grootste wetenschapspark van de Baltische staten. Ondernemers en
onderzoekers werken hier samen aan de innovatieve technologieën van de toekomst.
We krijgen een blik achter de schermen en ontmoeten enkele start-ups.

TESTLIO, KRISTEL KRUUSTÜK
Hoe maak je van jouw passie big business? Kristel Kruustük, oprichtster en CEO van
Testlio, vertelt ons haar verhaal. Met haar softwaretest-bedrijf helpt ze andere bedrijven
om op een slimme en efficiënte manier hoogwaardige apps te bouwen, met de beste
testers en QA-experts.
TELLISKIVI CREATIVE CITY
Op een steenworp afstand van de Oude Stad ligt Telliskivi, een prachtig voorbeeld van
reconversie van vergane industriële glorie. Telliskivi heeft zich ontpopt tot het
kunstzinnige hart van Tallinn met tal van studio’s, creatieve bedrijven en verrassend
originele winkelconcepten.

NORTH STAR AI, TRIIN MAHLAKÕIV
Triin Mahlakõiv is mede-oprichter van North Star AI, een community-driven organisatie
die als missie heeft het tekort aan AI-talent op te lossen en de toepassing van AItechnologieën in de regio te verbeteren. Daarnaast werkt ze ook als marketing
specialist bij cybertechnologie bedrijf RangeForce en is ze oprichtster van het Digital
Communication Network. Ondernemerschap en digitale vaardigheden draagt Triin
hoog in het vaandel.
LET’S DO IT, EVA TRUUVERK
In 2008 werd onder het motto Let’s do it 2008 een grootscheepse opruimactie
georganiseerd. Meer dan 50.000 Esten namen deel aan het opruimen van zwerfvuil in het
hele land. De actie mondde uit in de beweging 'Let’s do it! World', waaruit dan het
initiatief tot de World Cleanup Day groeide. Eva Truuverk was 12 jaar dé dame achter de
Let's Do It-beweging. Haar inspanningen voor een betere wereld leverde haar
verschillende awards op, waaronder Woman of the Year in Estonia 2018.
ÜLEMISTE CITY
Ülemiste City is het Silicon Valley van Noord-Europa. Op dit oude rangeerterrein van
een treinfabriek verrijst vandaag een moderne technologische campus. Het is een
schoolvoorbeeld van de toekomstgerichte smart city waar wonen en werken hand-inhand gaan. Een ware hotspot voor technologiebedrijven, gaande van start-ups tot
gevestigde multinationals.

de reis omvat
• een gevarieerd en inspirerend programma
• vlucht heen en terug
Brussel – Tallinn: zondag 24 april 20:00 – 23:25
Tallinn – Brussel: woensdag 27 april 17:40 – 19:20
• hotel: 3x overnachting en ontbijt in Hotel L'Embitu Superior
• 3x lunch, 2x diner, 1x snack op luchthaven
• transport ter plaatse
• executive summary
prijs
• € 2.200 excl. BTW in een single kamer
• Exclusief voor Artemis leden! Nog geen lid?
• Registreren kan voor € 150 voor een volledig jaar.

• Er zijn slechts 14 plaatsen voor deze inspiratietour, wees er dus snel bij.
• Deze inspiratietour is een samenwerking van Artemis en Red Zezel

