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Rejestracja na Life Science Open Space 2013
już rozpoczęta!
Zapraszamy na IV edycję międzynarodowego forum współpracy dla rozwoju innowacji w life
science – Life Science Open Space (LSOS 2013).
LSOS 2013 jest wydarzeniem poświęconym innowacjom w dziedzinach nauk ścisłych, medycznych
i biologicznych, zorganizowanym w formule zapewniającej każdemu uczestnikowi aktywny udział
i interakcję z twórcami, odbiorcami i użytkownikami.

Czwarta edycja forum odbędzie się 8 X 2013 roku, jako pre-konferencja EUROBIOTECH 2013.
Tegoroczne Life Science Open Space będzie miało miejsce w Centrum Kultury Studenckiej
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie „ARKA” przy al. 29 Listopada 50.
Celem imprezy jest promocja interdyscyplinarnej i otwartej współpracy poprzez:

●

●
●

prezentacje konkretnych rozwiązań (technologie i innowacje produktowe, procesowe,
organizacyjne i marketingowe);
prezentacje potrzeb, idei i wyzwań;
networking i bezpośrednie spotkania osób reprezentujących różne zainteresowania.

LSOS 2013 ma charakter forum Bio-Regionu Małopolska i Klastra LifeScience Kraków – jest okazją
do zaprezentowania własnej działalności i oferty oraz do nawiązania nowych kontaktów i współpracy
w regionie i na arenie międzynarodowej.
Tematem imprezy są Nauka i innowacje dla zdrowia i jakości życia. Zapraszamy do zaprezentowania
konkretnych innowacyjnych rozwiązań, idei, wyzwań i potrzeb dotyczących produktów, organizacji,
marketingu i społeczeństwa, skupiających się na tematach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opieka zdrowotna i lecznictwo
Zdrowa żywność
Styl życia i uroda
E-zdrowie i Telemedycyna
Bezpośrednie otoczeniu i środowisko człowieka
Edukacja i świadomość społeczna
Biotechnologia (biała i zielona) w powyższych zastosowaniach

Dla kogo?
LSOS 2013 jest otwarta dla członków Klastra LifeScience Kraków, oraz partnerów firm i instytucji
z kraju i z zagranicy, zainteresowanych poznaniem naszych możliwości i przedstawieniem oferty
współpracy. W szczególności udział w imprezie mogą wziąć:

●
●
●

Aktualni członkowie Klastra LifeScience Kraków,
Partnerzy krajowi i zagraniczni, w szczególności należący do EDCA, CEBR, SCANBALT i GIN,
Goście zaproszeni indywidualnie.

Impreza adresowana jest do przedstawicieli nauki i edukacji, biznesu i opieki zdrowotnej
zaangażowanych bezpośrednio w rozwój innowacyjnych rozwiązań, jak również do firm i instytucji
otoczenia biznesu, finansów, doradztwa i innych wpierających działania na polu innowacji.
Rejestracja uczestników jest już możliwa przez formularz dostępny na stronie:
www.lifescienceopenspace.com/rejestracja

Formularz zgłoszenia prezentacji można znaleźć na
www.lifescienceopenspace.com/zgloszenia.
Czekamy na Twój abstrakt!

Z ofert przedstawionych na LSOS 2013 zostaną wyłonione najlepsze prezentacje. Nagrody o wartości
1000 zł zostaną przyznane w 2 kategoriach:
1. Najlepszy przykład praktycznego podejścia do otwartej innowacji
2. Najciekawsza oferta współpracy.

www.LifeScienceOpenSpace.com
http://laboratoria.net/biznes-i-przetargi/18942.html
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