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EuroLab 2012
TV Laboratoria przedstawia relację z Międzynarodowych Targów Analityki, Technik
Pomiarowych EuroLab 2012
Targi EuroLab to specjalistyczna impreza o charakterze biznesowo-naukowym, skierowana do
branży laboratoryjnej, powstająca przy współpracy merytorycznej ośrodków naukowo-badawczych
z całej Polski. Wydarzenie jest miejscem promocji najnowszych rozwiązań i technologii
przeznaczonych dla laboratoriów, jak również niezastąpionym źródłem informacji i opinii
o najnowocześniejszych metodach i technikach badawczych. Doskonałe połączenie świata nauki
i biznesu sprawia, że na targi przybywają zarówno kontrahenci chcący nawiązać kontakty biznesowe,
jak i przedstawiciele szeroko pojętej nauki zainteresowani nowościami rynkowymi i poszerzaniem
wiedzy. Każdej z edycji imprezy towarzyszą prowadzone na wysokim poziomie seminaria,
konferencje i wykłady prowadzone przez wybitnych specjalistów z branży, a nad stroną
merytoryczną czuwa Rada Programowa.
Edycja Targów EuroLab 2012 odbyła się po raz pierwszy w tym samym miejscu i czasie z drugą,
niezależną imprezą targową - I Targami Techniki Kryminalistycznej CrimeLab.
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