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In de reeks 'Ondernemers in dialoog' gaat een ondernemer in beperkt gezelschap aan tafel. Tijdens een lichte

maaltijd brengt hij of zij een inspirerende getuigenis vanuit de praktijk, waarna er ruime mogelijkheid is om in

gesprek te gaan en vragen te stellen.

Stefan Grosjean pioniert al bijna 30 jaar in energiemanagement. Met EnergyICT, zijn eerste bedrijf, legde hij zich

toe op het overzichtelijk in kaart brengen van de grootste energievreters binnen bedrijven. Met Smappee, dat hij in

2012 oprichtte en waarmee hij vandaag in meer dan 92 landen actief is, zet hij consumenten en bedrijven aan om

bewuster met energie om te gaan.

In de prijzen

Het energiebeheersysteem en de slimme laadpalen van Smappee maken gebruik van artificiële intelligentie en

vielen verschillende keren in de prijzen. Ze wonnen onder meer de CES award, de Henry van de Velde Award en de

Trends Gazellen. Ook Grosjean zelf, die meerdere patenten achter zijn naam heeft, liep al herhaaldelijk in de

kijker, onder andere als Rising Star van Deloitte Fast 50 en als Zelfstandig Ondernemer van het Jaar.

In 2020 opende Stefan Grosjean samen met Alexandra Vanhuyse de cleantech hub Snowball. Als erkend

accelerator ondersteunt Snowball jonge, ambitieuze bedrijven via persoonlijke coaching en het ter beschikking

stellen van state-of-the-art faciliteiten.

Praktisch
Maandag 13 juni 2022, van 18 tot 20 uur (onthaal vanaf 17.45 uur)

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk

Schrijf in vóór 6 juni 2022 via puc.kuleuven.be 

Deelnameprijs is 75 euro, maaltijd inbegrepen.

Betaal via overschrijving op rekeningnummer IBAN BE31

2850 2133 2955 van het Postuniversitair Centrum, met

vermelding van '400/0022/03252' + naam deelnemer(s) en

ontvang geen factuur. Wens je een factuur, duid dit dan bij je

inschrijving aan. 

Door me in te schrijven, verklaar ik mij ermee akkoord dat de contactgegevens die ik verstrek,

gebruikt worden om mij te contacteren in de context van deze opleiding en voor alle nuttige

opvolging ervan.

Deze ondernemers schoven eerder bij ons aan tafel: Françoise Chombar, Guido Vandermarliere, Claire

Tillekaerts, Philippe Vlerick, Hein Deprez, Dominiek Valcke, Jos Claeys, Conny Vandendriessche,... 


