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Bezpłatne szkolenia "Health-2-Market"

W ramach projektu Health-2-Market organizowana
jest seria bezpłatnych szkoleń na temat komercjalizacji badań naukowych, przyśpieszenia
procesu transferu technologii i rozwoju rynku innowacyjnych usług i produktów.
Innowacyjność jest istotnym atrybutem i wymiernym wskaźnikiem rozwoju współczesnej nauki,
w tym również life science i sektora ochrony zdrowia. Sukcesywny, a zarazem wydajny transfer
technologii jest złożonym procesem, który należy zrozumieć i zacząć kontrolować. Gdy mamy do
czynienia z innowacyjnością, jednym z głównych problemów jest tworzenie rynku nowości
i wynalazków. Istotną kwestią gwarantującą późniejszy sukces jest zaprojektowanie odpowiedniej
koncepcji marketingowej.
Skuteczny plan marketingowy jest niezbędny w osiągnięciu trwałego sukcesu na rynku. Wiele
nowatorskich produktów, po wprowadzeniu na rynek nie odnosi komercyjnego sukcesu. Dlaczego?
Tego dowiesz się, uczestnicząc w bezpłatnych szkoleniach.
Szkolenia skierowane są do badaczy, przedsiębiorców i ekspertów z sektora life science, ochrony
zdrowia i otoczenia biznesu.
Terminy szkoleń:

●

●
●

„Marketing of Innovation & Effectual Entrepreneurship in Health Sciences” (10-11.04. 2014;
Sophia-Antipolis, Francja)
„Marketing of Innovative Products in Health/Life Sciences” (11.04.2014; Corfu, Grecja)
„Marketing of Innovative Products in Health/ Life Sciences (15-16.05 2014; Berlin, Niemcy)

Szkolenia w Corfu (Grecja) i Berlinie (Niemcy) poprowadzi profesor Antonis Stamatogiannakis z IE
Business School, natomiast trenerem w Sophia-Antipolis (Francja) będzie profesor Dominique Vian
ze SKEMA Business School.
Udział w szkoleniach jest bezpłatny!
Obowiązuje rejestracja na stronie internetowej: http://www.health2market.eu/.
Źródło: www.lifescience.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/20684.html
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Terapie długodziałające szansą na poprawę
życia z HIV
Wydłużają one odstępy miedzy kolejnymi dawkami/
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Wiedza o kryzysie ma ogromne znaczenie w
sytuacji wojny
Kryzys związany z wojną wpływa na każdego z nas.
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Pokutuje przekonanie, że piorun może
uderzyć nas tylk w górach
A w mieście jest bezpiecznie?
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1/500 mężczyzn ma dodatkowy chromosom
płciowy
Takie zaburzenie wiąże się z większym ryzykiem różnych chorób.
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Bakterie powodujące dur brzuszny coraz
bardziej oporne na antybiotyki
Informuje pismo „The Lancet Microbe”.
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Udało się stworzyć uniwersalną komórkę
macierzystą
„To święty graal biologii” - mówią badacze.
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Sztuczna inteligencja wskazuje najkrótszą
drogę do szczęścia
Autorzy wykorzystali dane z amerykańskiego badania „Midlife in the US”.
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Próbki z Marsa na Ziemię?
Polacy pracują nad takim rozwiązaniem.
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