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Euroface Consulting 

Katerina Nevralova 

E-mail: management@euro-face.cz 

URL:  http://www.euro-face.cz/ 

 

PrimMat 

Ivana Natulova 

E-mail: olbrich@primmat.cz 

URL:  www.primmat.cz 

 

 

Dlearn 

gianluca.coppola@dlearn.eu 

E-mail: schmitz.lena@f-bb.de 

URL:  http://dlearn.eu/ 

 Agifodent 

Julio Jiménez García 

E-mail: inplace@agifodent.es 

URL: http://newagifodent.agifodent.es/

 
 

Sociedade Portuguesa de Inovação 

Augusto Medina 

E-mail: augustomedina@spi.pt 

URL: www.spi.pt 

 

 

Pro Work 

Theo Grefkens 

E-mail: www.pro-work.nl 

URL: tgrefkens@pro-work.nl 

 
 

Natsionalen Ucheben Tsentar 

Andrey Stoycheff 

E-mail: andy@educenter-bg.com 

URL: www.adamsmith.bg 
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