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Zareklamuj firmę podczas Seminarium
Warsztatowego i Konferencji

Portal Laboratoria.net zaprasza do zaprezentowania swojej oferty i wystawienia się podczas
trwania Seminarium Warsztatowego i Konferencji w dniu 9 grudnia na Akademii Górniczo –
Hutniczej w Krakowie pod tytułem: HORYZONT 2020 – procesy tworzenia i funkcjonowania
laboratoriów: koncepcja, projekt, bezpieczeństwo i wydajność.
Warsztaty składają się z pięciu bloków tematycznych (po 60 minut) omawianych przez
ekspertów w grupach dyskusyjnych. Równolegle w salach obok - odbędzie się Konferencja
i wystawa firm związanych z branżą laboratoryjną i tematami omawianymi na warsztatach.
Do zaprezentowania swojej oferty w ramach imprezy szczególnie zapraszamy producentów
i dystrybutorów różnych rozwiązań dla branży laboratoryjnej.

Wykupienie stoiska podczas imprezy uprawnia do:
●
●

●

●
●

stoisko do zaprezentowania oferty w godz. 9:00 – 15:00,
umieszczenie znaku firmowego w dziale „Wystawcy” wraz z łączem do strony internetowej na
stronie wydarzenia: horyzont2020.laboratoria.net,
dołączenie do starter-packa gadżetów i materiałów promocyjnych jak ulotki, foldery reklamowe,
itp.,
umieszczenie banneru lub standu reklamowego w głównej sali imprezy,
możliwość przeprowadzenia Konferencji na wybrany temat – czas 30 minut.

Tematy Seminarium Warsztatowego:
1. Aspekty finansowo – administracyjne w Horyzoncie 2020 - co trzeba wiedzieć żeby
prawidłowo skalkulować budżet, zrealizować i rozliczyć projekt
Zagadnienia:
• warunki uczestnictwa i realizacji projektów,
• informacje dotyczące tworzenia budżetu i rozliczania projektu,
• koszty – zasady kwalifikowalności, omówienie poszczególnych kategorii,
• dofinansowanie projektu,
• raporty, płatności, audyty,

• wpływy do projektu,
• ocena wiarygodności finansowej podmiotu.

2. Projektowanie bezpiecznych i humanitarnych obiektów laboratoryjnych
Zagadnienia:
• rola koncepcji technologicznej przy powstawaniu projektu oraz właściwa kolejność podejmowanych
prac projektowych,
• współpraca z inwestorem jako gwarancja sukcesu,
• elementy strukturalne projektu wpływające na bezpieczeństwo i jakość pomieszczeń i wyposażenia
oraz jakość przeprowadzanych analiz,
• dobór kwalifikowanych rozwiązań konstrukcyjnych materiałowych i instalacyjnych we
współczesnym projektowaniu obiektów laboratoryjnych.

3. Zarządzanie substancjami niebezpiecznymi i odpadami w laboratorium oraz budynkach
użyteczności publicznej
Zagadnienia:
• podstawowe pojęcia: "substancje niebezpieczne" i "substancje stwarzające zagrożenie",
• klasyfikacja i oznakowanie substancji,
• wymogi Kodeksu pracy odnośnie postępowania z substancjami,
• karty charakterystyk,
• magazynowanie substancji,
• praktyczna gospodarka odpadami w laboratoriach.

4. Wentylacja w pomieszczeniach Laboratoryjnych wraz z analizą wpływu wentylacji na
urządzenia technologiczne
Zagadnienia:
• wentylacja i analiza wpływu na urządzenia i pomieszczenia,
• warsztaty pod kątem stosowania układów do rozwiązań laboratoryjnych, automatyki do
dygestoriów itp.
• projekt wentylacji laboratorium wraz z automatyką dygestoriów

5. Aspekty bezpieczeństwa przeciwpożarowego – gazy w praktyce laboratoryjnej
Zagadnienia:
• gazy stosowane w technice laboratoryjnej, w tym gazy niebezpieczne,
• typowe rozwiązania instalacji gazów laboratoryjnych,
• zasady bezpiecznej eksploatacji instalacji gazów laboratoryjnych,
• systemy detekcji gazów niebezpiecznych.

Aby zgłosić firmę prosimy o przesłanie informacji na adres: m.czerwinski@laboratoria.net
Ilość miejsc ograniczona. Serdecznie zapraszamy!

Koszt: 1200 złotych netto / stoisko 150 x 150 cm2

Zapraszamy do kontaktu
Marcin Czerwiński
tel. +48 12 346 16 95
kom: 885 222 000
e-mail: m.czerwinski@laboratoria.net
http://laboratoria.net/aktualnosci/25963.html
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Za duży obwód w talii?
Sprawdzaj wątrobę, nawet jeśli BMI masz prawidłowe!
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Zaburzenia lękowe częstsze niż depresja
Jak sobie z nimi radzić?
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Rozwiązanie pomocne w gojeniu ran
przewlekłych
Prawie 30% pacjentów ambulatoryjnych powyżej 70 roku życia z ranami umiera.
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Potencjalny lek na nowotwory i COVID-19
Informuje o nim pismo „Nature Communications”.
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Jak patrzenie na mówiące twarze wpływa na
uczenie się języka?
Zbadali to naukowcy.
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Kombucha może być źródłem fluoru w diecie,
Trzeba uważać ze spożyciem jej.
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Statek Orion znalazł się w najdalszym
punkcie od Ziemi
Jest to testowy lot przed powrotem do załogowej eksploracji Księżyca.
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Chiny wysłały na orbitę tajkonautów
W celu pierwszej rotacji załogi na chińskiej stacji kosmicznej.
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