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18. edycja Targów EuroLab 2016

18. Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych
EuroLab potrwają od 12 do 14 kwietnia 2016 roku.
Organizator targów, firma MT Targi Polska, już teraz zaprasza wystawców do rezerwowania powierzchni
wystawienniczej, a odwiedzających do zapisania tej daty w kalendarzu. Targi EuroLab oraz trwające
równolegle 5. Międzynarodowe Targi Techniki Kryminalistycznej CrimeLab odbędą się w Centrum
Targowo-Kongresowym MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie.

Targi EuroLab to najważniejsze wydarzenie dla branży laboratoryjnej. Już po raz 18. producenci
i dystrybutorzy m.in. wyposażenia laboratoriów, aparatury analitycznej, sprzętu optycznego,
kontrolno-pomiarowego oraz substancji chemicznych zaprezentują swoją ofertę szerokiemu gronu
odbiorców. Wśród wystawców znajdą się także instytucje certyfikujące, firmy i jednostki, które
posiadają rozwiązania i usługi dla laboratoriów.

Ważną częścią targów jest program merytoryczny, podczas którego odbędą się konferencje i wykłady
prowadzone przez wybitnych naukowców i ekspertów z zakresu analityki chemicznej, biotechnologii
i Life Science, metrologii, diagnostyki laboratoryjnej, nanotechnologii oraz techniki
kryminalistycznej.

Patronat honorowy nad Targami EuroLab 2016 i CrimeLab 2016 objęli: Janusz Piechociński wiceprezes Rady Ministrów i minister gospodarki; prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska - minister
nauki i szkolnictwa wyższego; gen. insp. Krzysztof Gajewski - komendant główny Policji
oraz prof. Jerzy Duszyński - prezes Polskiej Akademii Nauk.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.targieurolab.pl.

http://laboratoria.net/aktualnosci/24089.html
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Prezydent podpisał nowelizację określaną
pakietem wolności...
Jest to wzmocnienie istniejących regulacji prawnych.

25-11-2021

Rektor UJ zaapelował o informacje o
przyjęciu szczepionki
Poinformowała uczelnia na swojej stronie internetowej.

25-11-2021

Covid u płodu jest możliwy, ale bardzo mało
prawdopodobny
Uspokajają naukowcy, którzy przeanalizowali ryzyko takiej sytuacji.

25-11-2021

ECDC przedstawiło ocenę aktualnej sytuacji

epidemicznej
Także prognozy na koniec roku i strategie reagowania

25-11-2021

Europa po raz kolejny stała się epicentrum
pandemii
Ochrona przez szczepionki wywołała w ludziach "fałszywe poczucie bezpieczeństwa".

25-11-2021

Mikroplastik uszkadza mózg
Cząstki mikroplastiku mogą przenikać przez barierę krew-mózg.

25-11-2021

Spadek zaszczepienia na różne zakażenia
grozi nawrotem
Ostrzegła krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii.

25-11-2021

Centrum Foresightu i Internacjonalizacji
Powstało w Sieci Badawczej Łukasiewicz.
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