Inno-Tech Expo 2016

Innomatch 2016 Romániában

Idén negyedik alkalommal kerül megrendezésre az
"Innovativeness and New Technologies" nemzetközi
expo október 27. és 28. között Kielceben,
Lengyelországban. Fő célcsoportok az ICT és az
energetikai szektorok.

A Regionális Innovációs Vásár célja, hogy népszerűsítse
az innovatív technológiákat, megoldásokat, valamint
összehozza a kereskedelmi és kutató szakértőket. A
rendezvényen lehetősége lesz a résztvevőknek új
kereskedelmi csatornák megismerésére, új üzleti
partnerekkel való megállapodások kötésére, valamint
A rendezvény célcsoportja minden olyan vállalkozás, potenciális együttműködések megvitatására a nyugatintézmény vagy magánszemély, akik innovatív romániai régióban.
technológiafejlesztésben
érdekeltek.
Bemutatásra kerülnek napjaink innovatív fejlesztései,
A vásár keretében 2016. november 9-én nemzetközi
melynek szereplői:
üzletember-találkozót szerveznek, amelyen az
 K+F intézmények
érdeklődők előre egyeztetett kétoldalú angol nyelvű
 egyetemek
tárgyalásokon megismerkedhetnek a
 vállalkozások
tárgyalópartnerekkel és egyeztethetnek jövőbeli
 technológiai transzfer központok
együttműködésekkel kapcsolatban.
 technológiai parkok
Az eseményre cégeket, vállalkozásokat, kutatókat és
 üzletfejlesztési intézmények.
feltalálókat is várnak.
Célzott szektorok listája széleskörű, de főként ICT és
energetikai témakörök várhatóak:
Érintett szektorok:
 automatizálás/robotika
 élelmiszeripar és mezőgazdaság
 biotechnológia
 ICT
 vegyipar
 autóipar
 elektronika, mikroelektronika
A résztvevőknek lehetősége lesz a Regionális Innovációs
 energetika
Kiállítás megtekintésére és részt vehetnek a Regionális
 környezetvédelem
Innovációs Verseny Díjátadóján is.
 hulladékgazdálkodás
 telekommunikáció
A találkozón való részvétel díjmentes, de előzetes
regisztrációhoz kötött.

Részletes információk a http://csmkik.hu/hu/kiallitasok menüpont alatt érhetőek el.
Érdeklőni az eenszeged@csmkik.hu email címen és a 62/554-253-as telefonszámon lehet.

ICT témájú üzletember-találkozó Bécsben
Azoknak a cégeknek és kutató szervezeteknek a
figyelmébe ajánljuk a rendezvényt, akik érdeklődnek
a BigData, az IoT és a biztonsági rendszerek iránt,
továbbá, akik Horizon2020-as pályázati kiírásokhoz
keresnek
projektpartnereket.
Az
üzletembertalálkozóra 2016. november 22-én kerül sor Bécsben.
Az információs technológia a BigData, az IoT és a
biztonsági rendszerekben nagy piaci potenciál rejlik.
A rendezvény célközönsége széles körű, hiszen a téma
cégeknek, egyetemeknek és kutatóknak is érdekes lehet.

Lehetőség nyílik arra, hogy a résztvevők bemutassák
projekt
ötleteiket
és partnereket
találjanak
Horizon2020-as pályázatokhoz és Eureka/Eurostar
pályázati kiírásokhoz.
A részvétel és a projektbemutatási lehetőség is díjmentes.

