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MISJA GOSPODARCZA NIEMIECKICH FIRM Z BRANŻY NANOTECHNOLOGII DO
POLSKI, WARSZAWA, 18-19 LISTOPADA 2014 R.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy
z branży nanotechnologii do udziału w spotkaniach biznesowych organizowanych w związku z wizytą
w Warszawie misji gospodarczej niemieckich przedsiębiorstw z landu Hesji w dniach 18-19 listopada
2014 r.
Misja gospodarcza niemieckich przedsiębiorstw z branży nanotechnologii organizowana jest przez
Ministerstwo Gospodarki landu Hesji w ramach projektu Interreg IVb o nazwie "NANORA - Nano
Regions". Misja gospodarcza obejmie trzy polskie miasta: Poznań, Warszawę i Katowice.
W ramach pobytu misji w Warszawie w dniu 18 listopada zorganizowane zostaną spotkania biznesowe
do udziału, w których serdecznie zapraszamy przedsiębiorstwa wdrażające lub wykorzystujące w swojej
działalności nanotechnologie. Udział w spotkaniach będzie doskonałą okazją do nawiązania kontaktów
handlowych, a także wymiany doświadczeń z niemieckimi partnerami.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny!!!
Szczegóły na temat miejsca i dokładnego terminu spotkania, a także uczestników ze strony
niemieckiej, podane zostaną w późniejszym terminie. Wszystkich zainteresowanych udziałem
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm

w spotkaniach biznesowych prosimy o kontakt
slawomir_biedermann@parp.gov.pl tel. 22 4327102
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Sławomirem

Biedermannem,

Informacja zaczerpnięta ze strony… http://www.een.org.pl/index.php/Europa/articles/misja-gospodarcza-niemieckichfirm-z-branzy-nanotechnologii-do-polski-warszawa-18-19-listopada-2014-r.html

DO IV EUROPEJSKIEGO KONGRESU MŚP POZOSTAŁ NIECAŁY MIESIĄC
Jakie są największe zagrożenia dla bezpieczeństwa funkcjonowania firmy sektora MŚP i jak im
przeciwdziałać? Jak odnaleźć się w gąszczu przepisów? Jak bronić się przed nieuczciwą konkurencją? To
tylko część pytań, na które wspólnej odpowiedzi szukać będą paneliści oraz uczestnicy
IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Sesje panelowe skupiać się będą wokół ścieżek tematycznych związanych z takimi zagadnieniami jak
prawo i polityka, innowacyjność, nowe pomysły i rozwój, edukacja i HR oraz współpraca – także
w wymiarze międzynarodowym.
Rejestracja oraz udział w Kongresie są bezpłatne. Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie
http://www.kongresmsp.eu/pl/
Informacje
zaczerpnięte
ze
stron…
http://www.kongresmsp.eu/pl/;
http://www.pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=E34C351162BD492488858E91919FFDDE

X EDYCJA MIĘDZYNARODOWEGO
W INNOWACYJNEJ GOSPODARCE"

SYMPOZJUM

"WŁASNOŚĆ

PRZEMYSŁOWA

W dniach 4–5 września 2014 r., w Międzynarodowym Centrum Kultury, w Krakowie odbędzie się
X edycja Międzynarodowego Sympozjum Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce, którego
tegoroczna edycja nosi tytuł Od pomysłu do zysku: jak budować innowacyjny biznes.
Celem sympozjum jest stymulowanie innowacyjnego myślenia w biznesie i nauce, a także inicjowanie
dyskusji nad aktualnymi problemami innowacyjności i przedsiębiorczości nie tylko w Polsce, ale również
w perspektywie rynku globalnego. W tym kontekście kluczową rolę odgrywa własność przemysłowa,
stanowiąca uniwersalne i podstawowe narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej, a także rozwoju
i umiędzynarodowienia biznesu opartego o nowatorskie rozwiązania i pomysły.
W programie poszczególnych sesji zaprezentowane będą m.in. praktyczne wskazówki związane
z pozyskiwaniem zewnętrznych funduszy na działalność innowacyjną a także przykłady przedsięwzięć,
które odniosły międzynarodowy sukces dzięki zastosowaniu skutecznej strategii wykorzystania ochrony
własności przemysłowej. Prezentacjom i dyskusjom znakomitych ekspertów – praktyków z Polski
i zagranicy towarzyszyć będą interaktywne warsztaty poświęcone transferowi i komercjalizacji
technologii.
Treść zaproszenia… http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/news/20140825_Program_Sympozjum_2014.pdf
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