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BioForum - 11th Central European Forum of
Biotechnology and Innovative BioEconomy
Od 2000 roku BioForum jest wydarzeniem mającym na celu prezentacje potencjału środowiska

biotechnologicznego Centralnej Europy. BioForum łączy elementy targów, konferencji oraz spotkań
biznesowych B2B (BioPartnering). Zawiera prezentację innowacyjnych projektów oraz usług
z krajów Europy Środkowej: Polski, Czech, Węgier, Estonii, Litwy, Łotwy i Słowacji. Dzięki temu jest
to idealna okazja dla wszystkich firm spoza Europy Centralnej do zapoznania się z tym rynkiem oraz
do przeprowadzenia bezpośrednich biznesowych spotkań z potencjalnymi partnerami biznesowymi
i naukowymi z tego sektora (BioPartnering).
Każdego roku w targach biorą udział m.in. innowacyjne firmy biotechnologiczne, jak (ADAMED,
Polpharma, Celon Pharma czy Mabion), start-up’y biotechnologiczne (np., Pure Biologics, Celther
Polska, Proteon Pharmaceutical), koncerny biofarmaceutyczne (np., Genentech, Roche, Merck MSD,
Sandoz, Abbott). Ponadto do udziału zapraszane są wszystkie firmy, które świadczą usługi dla
wymienionych powyżej, np.: CRO, dystrybutorzy surowców, biura patentowe, firmy doradcze,
dystrybutorzy sprzętu i aparatury badawczej, a także parki technologiczne, centra zaawansowanych
technologii oraz inkubatory technologii.
Więcej informacji: www.cebioforum.com
Kontakt:
Edyta Wodzińska
BioForum Project Manager
bioforum@bioforum.pl
tel: +48 42 299 60 79
kom: +48 795 540 329
http://laboratoria.net/aktualnosci/12327.html
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Drugi rok pandemii i nastroje mieszkańców
Polski nie najweselsze
Wynika z najnowszego sondażu CBOS.
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Obraz depresji jest różny w mózgach kobiet i
mężczyzn
Naukowcy namierzyli te różnice.
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Co dziesiąta osoba może zakażać po więcej
niż 10 dniach
Donoszą naukowcy na łamach pisma „International Journal of Infectious Diseases”.
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Dlaczego ludzie oszukują samych siebie?
Oszukiwanie się jest normalne, powszechne i może być przydatne, ale tylko na krótką metę.
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Jagody goji mogą chronić przed utratą
wzroku związaną z wiekiem
Donosi pismo „Nutrients”.
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Badaczka z instytutu PAN - z prestiżowym
grantem EMBO
Dotyczy procesów rakotwórczych w organizmie człowieka.
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Mutacje SARS-CoV-2 u jeleni
skomplikowałyby strategię walki z pandemią
Ekspert: mutacje SARS-CoV-2 u jeleni skomplikowałyby strategię walki z pandemią
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System oceny pracy naukowej powinien być
przejrzysty
Ocenił w rozmowie z PAP prawnik, prof. Piotr Stec z Uniwersytetu Opolskiego.
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