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ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ 

Οι εταίροι του έργου έχουν έρθει σε επαφή με εταιρείες που ενδιαφέρονται για την 
τεχνολογία μέσω ενός νέου ερωτηματολογίου που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 
και δημοσιευμένο στα κοινωνικά δίκτυα του έργου, προκειμένου να κλιμακώσουν τη 
δεύτερη μελέτη αναπαραγωγής επεξεργασίας. 
 
Αυτή τη στιγμή, αυτή η δεύτερη μελέτη αναπαραγωγής αναπτύσσεται με την εταιρεία 
μπύρας San Miguel στην Ισπανία. 

Θα γίνουν περαιτέρω παρουσιάσεις του έργου και επαφή με τους 
ενδιαφερόμενους φορείς. 
Τα έγγραφα που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου θα δημοσιοποιηθούν 
για λήψη. 
Διαθεσιμότητα της αναφοράς Layman και του σχεδίου After-LIFE. 

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. 

Το έργο συνέχισε να παρουσιάζεται σε σχετικές διαδικτυακές εκδηλώσεις όπως 
η Εβδομάδα Κυκλικής Οικονομίας (SEC) στη Γεωργική Σχολή του Πολυτεχνικού 
Ινστιτούτου της Bragança, η οποία συγκέντρωσε ένα σύνολο πρωτοβουλιών 
που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου POCTEP Circular Labs. 

Ετοιμάζεται η έκθεση Layman, η οποία συνοψίζει τα σημαντικά δεδομένα του 
έργου, από τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν έως τους στόχους που 
επιτεύχθηκαν. Θα είναι διαθέσιμο online για λήψη στην ιστοσελίδα του έργου. 

Περιλαμβάνει επίσης την παρακολούθηση τεχνικών δραστηριοτήτων. Το πιλοτικό εργοστάσιο θα 
συνεχίσει να λειτουργεί στην HUERCASA, χρησιμεύοντας έτσι ως βιτρίνα για τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η 
CARTIF και η HUERCASA θα παρέχουν το απαραίτητο προσωπικό για τη λειτουργία και την επίβλεψη 
αυτού του συστήματος επίδειξης, μετά το τέλος του έργου. 

Το σχέδιο After-LIFE, το οποίο περιλαμβάνει τη στρατηγική επικοινωνίας του έργου 
μετά την ολοκλήρωσή του, έχει επίσης συνταχθεί και βασίζεται κυρίως στη συνεχή διάδοση των 
αποτελεσμάτων του έργου και στην προώθηση της δυνατότητας αναπαραγωγής του μεταξύ των 
πιθανών ενδιαφερόμενων μερών, που έχουν ήδη εντοπιστεί και έχουν έρθουν σε επαφή, καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έργου. 
Η διάδοση του έργου έχει καθιερωθεί κυρίως μέσω των παρακάτω καναλιών, τα οποία θα παραμείνουν 
ενεργά μέχρι 5 χρόνια μετά το τέλος του: 
Þ Ιστοσελίδα 
Þ Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
Þ Προωθητικό υλικό 
Þ Εκδηλώσεις, συνέδρια, workshops 

Το προωθητικό βίντεο του έργου ξεκίνησε!  
Είναι διαθέσιμο στον λογαριασμό Youtube. 
 
Όλη η ομάδα ALGAECAN ελπίζει να σας αρέσει. 


