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Międzynarodowe Forum Life Science Open
Space 2014

Life Science Open Space jest wydarzeniem poświęconym innowacjom w dziedzinie life
science, zorganizowanym w formule zapewniającej każdemu uczestnikowi aktywny udział
i interakcję z twórcami, odbiorcami i użytkownikami innowacyjnych rozwiązań. Celem
imprezy jest promocja interdyscyplinarnej i otwartej współpracy poprzez prezentacje
konkretnych rozwiązań, potrzeb i wyzwań oraz bezpośrednie spotkania i rozmowy
z nieprzeciętnymi osobami.

Organizatorem wydarzenia jest Klaster LifeScience Kraków.
Partnerem strategicznym wydarzeniajuż po raz kolejny zostało Województwo Małopolskie.

Tematem LSOS 2014 roku jest „Zdrowie i jakoś życia”.

W programie konferencji między innymi:
●
●
●
●

●

prezentacje na podium – w sumie 20 piętnastominutowych prezentacji pogrupowanych w 4 sesje,
prezentacje instytucji z branży na indywidualnych stoiskach,
networking – indywidualne spotkania z prelegentami i pozostałymi uczestnikami wydarzenia,
debata na temat szans i uwarunkowań rozwoju dla ‘zdrowia i jakości życia’ w Województwie
Małopolskim,
After Party, z instrumentalnym koncertem jazzowym zespołu ‘VSPEED’.

Zapraszamy do udziału:
Osoby poszukujące rozwiązań
Osoby dostarczające
rozwiązania
Wynalazców
Twórców
Inwestorów

gotowe podejmować wyzwania, szukające rozwiązań wśród
partnerów
posiadające konkretne kompetencje, szukające nowych wyzwań
mających pomysły, poszukujących dalszych możliwości rozwoju
posiadających gotowy produkt, szukających możliwości współpracy
posiadających kapitał, szukających inwestycji

Naukowców
Przedsiębiorców
Pacjentów
Osoby aktywne

posiadających wiedzę, chętnych do nieustannego rozwoju
posiadających własną firmę, poszukujących ofert współpracy
posiadających bagaż doświadczeń i chętnie się nim dzielących
odnoszące sukcesy sportowe, chętnie dzielące się doświadczeniami

Masz pomysł, potrzebę lub wyzwanie związane ze zdrowiem i jakością życia? A może chcesz się
czegoś w tym temacie dowiedzieć? Zapraszamy do udziału w najbardziej obiecującym wydarzeniu
w Europie Środkowej w 2014 roku – 22 października, Klub Muzyczny Forty Kleparz, Kraków,
Polska.

Szczegółowe informacje nt. uczestnictwa w konferencji Life Science Open Space 2014 i sposobu
rejestracji dostępne są na stronie www.lifescienceopenspace.pl.

http://laboratoria.net/aktualnosci/22306.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".
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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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