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Naukowcy i marketing

15-16 listopada 2012 r. w Warszawie odbędzie się III Europejskie Forum

Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych. W trakcie wydarzenia odbędą się wykłady,
dyskusje oraz warsztaty na tematy związane z mediami społecznościowymi, narzędziami
marketingowymi czy komunikacją marketingową. Wśród prelegentów znajdą się zarówno
profesorowie, wykładowcy akademiccy, jak i pracownicy instytucji badawczych oraz
naukowych.
Polska nauka potrzebuje współpracy z biznesem. W tym celu podejmowany jest szereg przedsięwzięć,
które mają ułatwić przepływ wiedzy do biznesu oraz zainteresować przedsiębiorców osiągnięciami
polskich badaczy. W związku z tym instytucje naukowe i badawcze podejmują się poszerzania swojej
wiedzy oraz doświadczenia z zakresu marketingu. Jednym z wydarzeń, które zachęca do tego typu
działań jest Europejskie Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych organizowane już po
raz trzeci przez Instytut Lotnictwa.
Jest to wyjątkowe wydarzenie, w ramach którego pracownicy działów marketingu instytutów
badawczych, uczelni wyższych czy przedsiębiorstw zainteresowani poszerzeniem wiedzy i rozwojem
kompetencji mają okazję spotkać się z wybitnymi autorytetami, czołowymi naukowcami oraz
praktykami w dziedzinie marketingu z całej Europy. Wśród prelegentów znajdą się zarówno
profesorowie i wykładowcy akademiccy, pracownicy instytucji badawczych i naukowych oraz
praktycy z kraju i zagranicy.
Jak podkreślają organizatorzy, celem Forum jest prezentacja najnowszych wyników badań oraz
rozwiązań praktycznych stosowanych przez instytucje naukowe i badawcze m.in. instytuty, uczelnie,
parki technologiczne z całej Europy. Spotkanie organizowane jest z myślą o pracownikach
instytutów badawczych, uczelni wyższych, centrów naukowych, organizacji, stowarzyszeń oraz
instytucji wspierających naukę, a także wszystkich zainteresowanych tematem. Patronat honorowy
nad III Europejskim Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych objęło Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Źródło: www.pi.gov.pl
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Leczenie glejaka przez zamianę jego komórek

w neurony
Informuje pismo “Cancer Biology & Medicine”.

24-09-2021

Sztuczna inteligencja pomoże w walce z
rakiem prostaty
Powstanie w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym.
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Młodzi Polacy z ośmioma nagrodami EUCYS
Salamanka za badania naukowe
Osiem nagród trafiło do młodych, polskich naukowców.

24-09-2021

Superbohater w laboratorium
Wizerunek naukowca się zmienia, to już nie ktoś zamknięty w laboratorium.

24-09-2021

Eksperci apelują o jednoczesne szczepienie
przeciwko grypie i COVID-19
Nie sposób odróżnić grypy od COVID-19 bez wykonania badań laboratoryjnych.

22-09-2021

Uruchomiono nową aplikację programu
Erasmus Plus
Każdy student otrzyma m.in. cyfrową europejską legitymację studencką.

22-09-2021

"Kraków dla klimatu"
W niedzielę plenerowa 4. Wielka Lekcja Ekologii,

22-09-2021

Porozumienie zakładające możliwości dla
naukowców z Polski i z Niemiec
Przewiduje ono m.in. stypendia dla naukowców z obu krajów.
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