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Szukasz odpowiedniego miejsca do przeprowadzenia badań? Wykonujemy szereg analiz,
usług badawczych i opracowujemy nowe technologie. Zespół ekspertów dysponujący unikatową
aparaturą jest w stanie dostarczyć rozwiązania technologiczne usprawniające produkt lub metodę
produkcyjną dla klientów z różnych branż przemysłu (biotechnologicznej, spożywczej, kosmetycznej,
chemicznej itd.). PPNT, jako jedyny park technologiczny w Polsce, posiada status jednostki
naukowej kategorii B nadany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Umożliwia to
rozwijanie działalności badawczej, w tym również realizowanie wspólnych projektów z
przedsiębiorstwami technologicznymi.

Dzięki zaawansowanej infrastrukturze oraz wykwalifikowanym specjalistom wspieramy prace
badawczo-rozwojowe na każdym etapie.
Dysponujemy unikatowym sprzętem laboratoryjnym, dzięki któremu oferujemy naszym klientom
szeroki wachlarz specjalistycznych usług laboratoryjnych, wśród których są:
●
●
●
●
●
●

Badania i analizy za kresu biotechnologii przemysłowej, spożywczej i kosmetycznej
Analizy dotyczące czystości mikrobiologicznej środowiska
Ekstrakcje z użyciem nadkrytycznego CO2 (jako jedyny ośrodek badawczy w Polsce!)
Wsparcie w opracowywaniu nowych i doskonaleniu już istniejących technologii chemicznych
Określanie wieku szczątków za pomocą radioaktywnego węgla 14C metodą AMS
Analizy ilościowe i jakościowe azotu, w tym również w cieczach i w glebie

Naszą ofertę kierujemy zarówno do firm sektora MŚP, jak i do dużych ośrodków przemysłowych i
działów R&D.
Poznański Park Naukowo-Technologiczny to wyjątkowe miejsce, w którym naukowcy, startupy, a
także doświadczone firmy znajdują otoczenie sprzyjające ich rozwojowi. Park to również grono
ekspertów na co dzień żyjących innowacjami i oferujących usługi doradcze, badawcze i
proinnowacyjne.
Misją PPNT jest komercjalizacja wiedzy i technologii, szczególnie w obszarze chemii, fizyki,
biotechnologii i IT, w oparciu o prowadzone badania naukowe oraz unikalne w skali kraju
kompetencje i wyspecjalizowaną infrastrukturę.
Świadczymy profesjonalne usługi dla innowacyjnego biznesu i nauki. Oferujemy wsparcie w zakresie
kompetencji menedżerskich oraz kontaktów z naukowcami i przedsiębiorcami w celu osiągnięcia
sukcesu rynkowego.
Poznański Park Naukowo-Technologiczny to miejsce, w którym innowacyjne firmy, instytucje
naukowe i przyszli przedsiębiorcy znajdują zarówno przestrzeń na wynajem, jak i różnorodne usługi
wspierające ich rozwój! Więcej szczegółów na www.ppnt.poznan.pl
więcej
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Informacje dnia: Nowa metoda transportu leków Tkanina, która w zależności od pogody zmienia
swoje właściwości W Polsce odczuwamy już negatywne skutki zmian klimatu Składnik kiełków
brokułów może pomóc schizofrenikom Wybredne maluchy wyrastają na dobrze odżywionych
nastolatków Odwrócona osmoza w przedsiębiorstwach - czyli standard a nie kaprys Nowa metoda
transportu leków Tkanina, która w zależności od pogody zmienia swoje właściwości W Polsce
odczuwamy już negatywne skutki zmian klimatu Składnik kiełków brokułów może pomóc
schizofrenikom Wybredne maluchy wyrastają na dobrze odżywionych nastolatków Odwrócona
osmoza w przedsiębiorstwach - czyli standard a nie kaprys Nowa metoda transportu leków Tkanina,
która w zależności od pogody zmienia swoje właściwości W Polsce odczuwamy już negatywne skutki
zmian klimatu Składnik kiełków brokułów może pomóc schizofrenikom Wybredne maluchy wyrastają
na dobrze odżywionych nastolatków Odwrócona osmoza w przedsiębiorstwach - czyli standard a nie
kaprys
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