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Strona główna › Biznes laboratoryjny

VI Konferencja Nauka dla Biznesu

18 października zapraszamy na kolejną edycję konferencji z cyklu Nauka dla
Biznesu. W tym roku tematem przewodnim będzie „Partnerstwo dla innowacji”.
Adresatami wydarzenia są naukowcy i przedsiębiorcy oraz pracownicy instytucji otoczenia biznesu,
a także wszystkie osoby zainteresowane tematyką łączenia nauki z biznesem. Głównym celem
tegorocznej konferencji jest zaprezentowanie możliwości wsparcia badań naukowych i innowacyjnej
przedsiębiorczości.
Tradycyjnie już konferencji towarzyszyć będzie gala konkursu Innovator Małopolski 2012, podczas
której poznamy laureatów 7. edycji prestiżowego konkursu na najbardziej innowacyjne
przedsiębiorstwa z województwa małopolskiego.

W drugiej części konferencji odbędzie się spotkanie uczelnianych Centrów Transferu Technologii,
podczas którego poruszymy tematy związane z rolą instytucji otoczenia biznesu w procesach
transferów technologii i komercjalizacji wyników badań.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać e-mailem: konferencja@transfer.edu.pl lub faksem (12)
632-47-95 do dnia 12 października br.
Źródło: http://www.transfer.edu.pl
http://laboratoria.net/biznes-i-przetargi/14931.html
Informacje dnia: Dziś ludzi w Polsce zabija delta, nie omikron Jak zmienia się klimat w Polsce?
Prawie 30 proc. Polaków nie korzystało z Internetu w 2018 r. Ludzie mają inne neurony niż pozostałe
ssaki Tysiące lat potrzebne na ustabilizowanie się klimatu Naukowcy sondą Mars Express
przeprowadzili eksperyment Dziś ludzi w Polsce zabija delta, nie omikron Jak zmienia się klimat w
Polsce? Prawie 30 proc. Polaków nie korzystało z Internetu w 2018 r. Ludzie mają inne neurony niż
pozostałe ssaki Tysiące lat potrzebne na ustabilizowanie się klimatu Naukowcy sondą Mars Express
przeprowadzili eksperyment Dziś ludzi w Polsce zabija delta, nie omikron Jak zmienia się klimat w
Polsce? Prawie 30 proc. Polaków nie korzystało z Internetu w 2018 r. Ludzie mają inne neurony niż
pozostałe ssaki Tysiące lat potrzebne na ustabilizowanie się klimatu Naukowcy sondą Mars Express
przeprowadzili eksperyment

Partnerzy

