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PNEUMATICON w Targach Kielce pod
honorowym patronatem CETOP Directory

Nie tylko Ministerstwo Gospodarki, ale i CETOP Directory objęła honorowy
patronat nad III Targami Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań PNEUMATICON, które
odbędą się w Targach Kielce od 3 do 5 marca 2010 r. Do CETOP, czyli Europejskiego Komitetu ds.
Hydrauliki i Pneumatyki należy także współorganizator wystawy Polska Korporacja Napędów
i Sterowań Hydraulicznych i Pneumatycznych. CETOP reprezentuje przeszło 1000 firm,
zatrudniających prawie 70.000 osób, oraz rynek o wartości około 13 miliardów EURO.
Przedstawiciele tej międzynarodowej organizacji uznali, że kielecki PNEUMATICON to niezwykle
interesująca wystawa, która jest istotnym dla branży wydarzeniem międzynarodowym.
Tematykę targów stanowią między innymi elementy oraz systemy pneumatyczne i hydrauliczne,
sterowniki, napędy - układy, systemy automatycznego sterowania procesami z udziałem
pneumatycznych i hydraulicznych elementów wykonawczych, roboty przemysłowe i manipulatory,
techniki pomiarowe i laboratoryjne, elementy wyposażenia i części zamienne, usługi instalacyjne
i naprawcze, usługi inżynierskie i projektowe, doradztwo techniczne, patenty i licencje. Wystawcy,
podobnie jak w ubiegłych latach będą mieli możliwość pozyskania kontrahentów, zawarcia
korzystnych umów oraz zaprezentowania rynkowych nowości. Innowacyjne produkty ocenione przez
profesjonalną Komisję Konkursową otrzymają Medale Targów Kielce.
W 2010 roku imprezie towarzyszyć będzie konferencja organizowana przez Korporację Napędów
i Sterowań Hydraulicznych i Pneumatycznych.
Organizowane przez Targi Kielce Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań
PNEUMATICON co roku cieszą się coraz większym zainteresowaniem zwiedzających i specjalistów.
Ubiegłoroczna edycja tych targów zakończyła się sukcesem, zgromadziła bowiem 80 wystawców
i blisko 5 tysięcy zwiedzających.
http://laboratoria.net/aktualnosci/4564.html
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Eksperci o zatwierdzeniu rosyjskiej
szczepionki p. COVID-19
Rosja wykazała się lekkomyślnością zatwierdzając do użycia szczepionkę.
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Depresja kobiet w ciąży szkodzi mózgowi
dziecka
Zmienione połączenia w mózgu dziecka to jeden ze skutków depresji matki w czasie ciąży.
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Płyny do płukania ust mogą ograniczać
emisję koronawirusa
Mogą one dezaktywować koronawirusa SARS-Cov-2.
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Nowe wytyczne w leczeniu raka nerki
To pierwszy w Polsce kompleksowy dokument w tej materii.
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Angioplastyka zawału serca
Polska przoduje w liczbie wykonywanych zabiegów pierwotnej angioplastyki w zawale serca.
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Rząd Kanady po raz pierwszy wyraził zgodę
na terapię psylocybiną
Czworo chorych ma zgodę na terapię grzybami halucynogennymi.
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Krowy prowadzą skomplikowane życie
społeczne
Krowy mleczne pielęgnują się wzajemnie, by wytworzyć lub wzmocnić więzi społeczne.

12-08-2020

Ile mają bezobjawowi koronawirusów?
Bezobjawowi zakażeni SARS-CoV-2 mają tyle samo koronawirusów w nosie i gardle, co chorzy z
objawami
Informacje dnia: Eksperci o zatwierdzeniu rosyjskiej szczepionki p. COVID-19 Depresja kobiet w
ciąży szkodzi mózgowi dziecka Płyny do płukania ust mogą ograniczać emisję koronawirusa Nowe
wytyczne w leczeniu raka nerki Angioplastyka zawału serca Rząd Kanady po raz pierwszy wyraził
zgodę na terapię psylocybiną Eksperci o zatwierdzeniu rosyjskiej szczepionki p. COVID-19 Depresja
kobiet w ciąży szkodzi mózgowi dziecka Płyny do płukania ust mogą ograniczać emisję koronawirusa
Nowe wytyczne w leczeniu raka nerki Angioplastyka zawału serca Rząd Kanady po raz pierwszy
wyraził zgodę na terapię psylocybiną Eksperci o zatwierdzeniu rosyjskiej szczepionki p. COVID-19
Depresja kobiet w ciąży szkodzi mózgowi dziecka Płyny do płukania ust mogą ograniczać emisję
koronawirusa Nowe wytyczne w leczeniu raka nerki Angioplastyka zawału serca Rząd Kanady po raz
pierwszy wyraził zgodę na terapię psylocybiną

Partnerzy

