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INT - rewolucja nadchodzi!
Mija kolejny rok spędzony z Państwem w miłej i przyjaznej atmosferze, za którą serdecznie
dziękujemy. Przez ostatnie 12 miesięcy działaliśmy bardzo aktywnie: wdrożyliśmy nowe
funkcjonalności, zrealizowaliśmy wspólnie z Państwem wiele ciekawych akcji promujących branżę
Life Science i osiągnęliśmy oglądalność, która przerosła nasze najśmielsze oczekiwania.

Czas pędzi szybko, rzeczywistość zmienia się i również my - nie wiadomo nawet kiedy – staliśmy się
bardziej

●

INTerdyscyplinarni,

●

INTeraktywni,

●

INTrygujący.

Nie poprzestaniemy jednak na laurach. W naszych umysłach kłębią się już nowe idee i pomysły,
które wdrożymy niebawem.
Mimo licznych zmian nie wszystko jednak przeminie! Pozostaniemy niezmiennie dla Was
w przestrzeni INTernetowej jako INTeligentny i INTeresujący portal.

INT… rewolucja nadchodzi!
Szczegóły już 9 stycznia…
Redakcja Laboratoria.net

http://laboratoria.net/home/15957.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
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