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Eco-Match 2012

Eco-Match 2012 – Spotkania kooperacyjne to wydarzenie towarzyszące
Międzynarodowym Targom Ochrony Środowiska "POLEKO 2012" i organizowane w ramach
sieci Enterprise Europe Network.
Celem wydarzenia jest skojarzenie partnerów technologicznych oraz biznesowych i możliwość
indywidualnego spotkania z przedstawicielami zagranicznych przedsiębiorstw zainteresowanych
pomysłami polskich jednostek badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych małych i średnich
przedsiębiorstw oferujących dalszą współpracę technologiczną i handlową.
Poznański Park Naukowo-Technologiczny o sieć EEN organizują bezpłatne, indywidualne spotkania
biznesowe dla przedstawicieli polskich i zagranicznych firm oraz jednostek badawczych działających
w branży „eko”. Podczas spotkań zaprezentować można własne osiągnięcia technologiczne
potencjalnym kontrahentom, lub poznać innowacyjne rozwiązania technologiczne z Polski i świata.
W ramach Eco-Match 2012 zorganizowane będą bezpośrednie, indywidualne spotkania partnerów
biznesowych.
Uczestnictwo w bezpośrednich spotkaniach biznesowych organizowanych indywidualnie dla każdego
klienta w ramach Eco-Match 2012 podczas targów POLEKO jest całkowicie bezpłatne.
By móc wziąć w nim udział, wystarczy zarejestrować się do 5 listopada 2012 na stronie
www.b2match.eu/eco-match2012 i podać swoje oczekiwania związane z potencjalnymi partnerami.
Podczas rejestracji należy określić swój profil działalności. Przedsiębiorstwa i jednostki badawczo rozwojowe nie ponoszą żadnych opłat za udział w projekcie i za organizację spotkań umawianych
przez specjalistów z PPNT.
Zapraszamy do rejestracji – pierwszych 50 uczestników otrzyma bezpłatną wejściówkę na targi.

Główny Organizator:
Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
Grzegorz Cieśla
tel: +48 61 827 97 49, fax: +48 61 827 97 46
gc@ppnt.poznan.pl
Agata Wylegała fax: +48 61 827 97 46
aw@ppnt.poznan.pl
tel: +48 61 872 97 46,
Adrian Rzadkiewicz
Tel. +48 61 827 97 36; fax: +48 61 827 97 46
ar@ppnt.poznan.pl
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Kontakt z naturą pomaga chronić psychikę w
czasie epidemii
Dobrze działają zarówno odwiedziny terenów, jak i samo spoglądanie przez okno.

26-11-2020

Ślady demencji w siatkówce
Mogą odzwierciedlać zmiany zachodzące w mózgu nawet na wczesnym etapie rozwoju demencji.
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Gala wręczenia Nagród Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej
W środę 2 grudnia odbędzie się gala wręczenia Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2020.
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Sztuczna inteligencja "widzi" szum w uszach
Przewlekły szum w uszach pojawia się u około 15 proc. dorosłych.
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Co znaczy wysoki procent testów pozytywnych?
Oceniła ekspertka WHO dr Catherine Smallwood.

26-11-2020

Ponad 100 studentów SUM wolontariuszami
w szpitalach „covidowych”
Rekrutują się przede wszystkim z kierunków pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego.

26-11-2020

Co zrobić, gdy miało się kontakt z osobą
zakażoną koronawirusem?
Podpowiadamy, jakie są aktualne wytyczne służb sanitarnych i przepisy prawa.

26-11-2020

Co robić w czasie pandemii, gdy coś w
zdrowiu dolega
Niepokojące objawy? Nie poddawaj się i szukaj profesjonalnej pomocy.
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