Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na
najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z
witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa
urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności
Portal Informacje Katalog firm Praca Szkolenia Wydarzenia Porównania międzylaboratoryjne
Kontakt

Laboratoria
.net
Innowacje
Nauka
Technologie

Logowanie Rejestracja

pl

Naukowy styl życia
Nauka i biznes
●
●
●
●
●
●

Nowe technologie
Felieton
Tygodnik "Nature"
Edukacja
Artykuły
Przemysł

Strona główna › Informacje

PCH MEETINGS PO RAZ 1 ZAPRASZA FIRMY
Z POLSKI
PCH Meetings to wielka szansa dla polskich firm, gdyż organizatorzy gwarantują każdej firmie
biorącej udział w Konwencji conajmiej 20 spotkań z potencjalnymi kontrahentami, wybranymi

wcześniej przez uczestnika. Firmy, to z jednej strony dostawcy produktów i technologii dla branży
farmaceutycznej, chemicznej i petrochemicznej, którzy spotykać się będą z odbiorcami-kupcami
swoich produktów. W ten sposób Konwencja PCH Meetings umożliwia skuteczne i konkretne
działania biznesowe, bez straty czasu i ryzyka. Zgromadzenie w jednym miejscu najważniejszych firm
sektora, to niepowtarzalna szansa na międzynarodowe kontrakty i zdobywanie nowych rynków.

Bilans poprzedniej edycji przedstawia się następująco:
PONAD 250 UCZESTNIKÓW
3000 SPOTKAŃ B2B
86% Z NICH ZAKOŃCZONYCH PODPISANIEM KONTRAKTU
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W sobotę Ziemia znajdzie się najdalej od
Słońca
Będzie wtedy oddalona od naszej dziennej gwiazdy o 152,095 mln km.
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Toniemy w elektronicznych śmieciach
W 2019 roku ilość elektronicznych odpadów z całego świata osiągnęła rekordową masę 53,6
milionów ton.
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Dlaczego meduzy są łakomym kąskiem dla
drapieżników
Meduzy nie stanowią źródła węglowodanów, tłuszczów ani białka.
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To co złe dla ekosystemu, jest dobre dla
pandemii
Niszczenie środowiska może sprawić, że pandemie będą bardziej prawdopodobne i trudniejsze do
opanowania.
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W pierwszych miesiącach pandemii dzieci
lepiej zniosły SARS-CoV-2
Dane zostały zebrane ze 131 badań i obejmują 7780 pacjentów w całym spektrum wieku dziecięcego.
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Obiecujące wyniki polskich badań nad nową
metodą wykrywania...
Zakończono testy na zwierzętach, teraz planowane są badania kliniczne, czyli na ludziach.
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Internet rzeczy - czy zmieni świat?
I co w światowym projekcie rozwoju tych technologii robią naukowcy z Politechniki Gdańskiej?
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Sosny mają silne właściwości antyoksydacyjne
Potwierdzili portugalscy chemicy i biolodzy po ponad trzech latach badań.
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