Home

Mail nieczytelny?

Zobacz w przeglądarce.

/

Aktualności

/

Rezerwacja sal

/ Kontakt

Aktualności z OPN-T

Bezpłatne doradztwo biznesowe Inkubator przedsiębiorczościOferta indywidualnego doradztwa dla
przedsiębiorstw Olsztyńskiego Parku NaukowoTechnologicznego oraz osób i przedsiębiorstw
planujących złożenie wniosku aplikacyjnego do
Inkubatora Przedsiębiorczości i Inkubatora
biotechnologicznego OPN-T.

ostatnie wolne miejsca
Informujemy, że w budynku B1 mamy do
wynajęcia wolne przestrzenie biurowe.
Zachęcamy wszystkich kreatywnych ludzi i
młode firmy z innowacyjnym pomysłem do
współpracy.
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Green Miles i ich nowy
produkt
Rozwój technologiczny jest dla
Green Miles czymś naturalnym...
tak jest i tym razem. Wśród
realizacji Green Miles pojawiły się
nowe procesy. W najnowszym
urządzeniu testującym
zaimplementowanych zostało kilka
ciekawych technologii takich jak
nagrzewanie indukcyjne, pomiary
pirometryczne czy też znakowanie
laserowe. Urządzenie zrealizowane

zostało na solidnej ramie spawanej
z użyciem najwyższej jakości
podzespołów.
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Innowacyjny komunikator Heyyka.
Firma IteLab Sp z.o.o. stworzyła innowacyjny
komunikator, który ma zdeklasować
dotychczasowe, popularne komunikatory.
Wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości
sprawia, że Heyyka spełnia o wiele więcej
funkcji niż dotychczasowe komunikatory. Za jej
pomocą można m.in. poznać nowych ludzi czy
też znaleźć partnera do gry w koszykówkę.
Życzymy powodzenia !!!
WIĘCEJ

Literacka.pl w Łap Start'up
Polecamy drugi odcinek "Łap Startup" , gdzie
Literacka.pl prezentuje swój produkt. Grono
ekspertów ocenia pomysł startup'u z OPN-T oraz
jego szanse na sukces.
Polecamy!!!
WIĘCEJ

Sukces 3D
AUTOMATION
Kolejny sturtup z Olsztyńskiego
Parku NaukowoTechnologicznego otrzymał
dofinansowanie w ramach
platformy startowej "Hub of
Talents". 3D Automation Sp. z o.o.
to, która stworzyła innowacyjną
drukarkę 3D.
Serdecznie gratulujemy sukcesu !!!
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Mikołajki Młodych
Naukowców 02.12.2017 r.
Zapraszamy na kolejną edycję
"Mikołajek Młodych
Naukowców". Interaktywne
zajęcia, warsztaty tworzenia
ozdób świątecznych, karmników
dla ptaków. Warsztaty taneczne,
grania na instrumentach oraz
lekcji francuskiego.
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Andrzejki w OPN-T
Zapraszamy do uczestnictwa w
Andrzejkach 2017, które już
tradycyjnie odbędą się w
Restauracji Trylinka.
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Polski Produkt
Przyszłości - konkurs

Według raportu "Polskie Startupy
2017" dwie firmy z Olsztyńskiego
Parku Naukowo-Technologicznego
zostały uznane za kluczowe w
naszym województwie. Raport
"Polskie Startupy 2017" to trzecia
odsłona największego i najbardziej
rzetelnego badania sektora
technologicznego w Polsce. ą to
Slavic Monsters Sp. z.o.o. , która
stworzyła grę geolokalizacyjną
opartą na mitologii słowiańskiej
oraz Globe od Things, twórca
systemu informatycznego
gromadzącego i analizującego dane
z liczników energii elektrycznej,
ciepła, wody i gazu.

Gratulujemy !!!
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Polecane wydarzenia:
Wstęp do tworzenie
gier w Unity 3D"
Slavic Monsters Sp. z o.o. oraz
Olsztyński Park Naukowo Technologiczny serdecznie
zapraszają do udziału w
bezpłatnym warsztacie
szkoleniowym „Wstęp do
tworzenia gier mobilnych w
Unity 3D”
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Bridge to MassChallange
- konkurs
Polecamy Brigde to MassChallenge
Warsaw. Konkurs przeznaczony dla
Startup'ów z europy środkowowschodniej. Głównym celem jest
identyfikacja i akceleracja rozwoju
topowych innowacyjnych
pomysłów. Polecamy.
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Tworzenie sieciowych
produktów przez MŚP
- konkurs
W ramach poddziałania 1.3.2
wspierane będą sieciowe i
innowacyjne produkty o
ponadregionalnym
oddziaływaniu mające charakter
gotowych do sprzedaży
spakietyzowanych ofert,
opierających się o rozproszoną
strukturę podmiotów, atrakcji,
miejsc, obiektów,
funkcjonujących jako jedna
spójna koncepcja, posiadająca
wspólny, wiodący wyróżnik
(markę) produktu.
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Technologie przyszłości
i ich kierunki rozwoju
Instytut Przedsiębiorczości i
Nowych Technologii oraz
Olsztyński Park NaukowoTechnologiczny zapraszają na
spotkanie dotyczące nowych
technologii, rozpoczynającego w
naszym regionie obchody
Światowego Tygodnia
Przedsiębiorczości pod Patronatem
Ministerstwa Rozwoju.
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Polsko Amerykański Most
Innowacji
Polsko-Amerykański Most
Innowacji ( PAMI 2017: A Guide
to Success) to czwarta edycja
ogólnopolskiej konferencji
poświęconej promowaniu
przedsiębiorczości i
innowacyjności oraz współpracy
nauki i biznesu. Dwa dni
inspirujących prelekcji i 5 ścieżek
praktycznych warsztatów z
ekspertami z Polski i USA.
WIĘCEJ

Forum Gospodarki
Cyfrowiej
9 listopada 2017 roku w kinie
Praha w Warszawie spotkają się
międzynarodowi eksperci,
przedsiębiorcy, reprezentanci
organizacji, samorządów oraz
zarządy polskich placówek
medycznych i szpitali, dzięki
którym Forum stanie się
miejscem wymiany informacji z
zakresu wyzwań globalnej
gospodarki cyfrowej oraz
międzynarodowych trendów.
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Przewodnik o konkursach
związanych z ICT w
programie Horyzont 2020
Polecamy Państwu uwadze
internetowy przewodnik po
konkursach z zakresu programu
Horyzont 2020.
WIĘCEJ

Polecamy w prasie :
Konstytucja biznesu

Jak Startup może zdobywać
klientów.

Na przełomie października / listopada
"Konstytucja biznesu" ma zastąpić ustawę o
swobodzie działalności gospodarczej.
Przewiduje m.in. powołanie nowej instytucji
– rzecznika przedsiębiorców. Polecamy.

Ponad dekadę temu Y Combinator wskazał trzy
elementy niezbędne do tego, aby z powodzeniem
zbudować startup tj.: właściwy zespół, produkt lub
usługa której ludzie potrzebują oraz jak najniższe
koszty.
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Proste rady jak zdobyć klienta i jak do zatrzymać.
Polecamy.
WIĘCEJ

Propozycje współpracy:

.Austriacka firma specjalizująca Koreańska firma poszukuje

Brytyjska firma oferuje

się w produkcji instalacji do

rozwiązań ICT m. in. dla branży innowacyjną technologię

biogazowni poszukuje

energetycznej, które mogłyby

partnerów w branży budowlanej być dystrybuowane na rynku

wykorzystywaną w celu
zmniejszenia zanieczyszczeń w

do współpracy przy zakładaniu koreańskim. Firma dostarczyła niektórych regionach nawet o
ww. instalacji na rynku

do tej pory kompleksowe

60%, stosując metody

europejskim.

oprogramowanie ponad 140

sterowania i kontroli pomp i
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firmom, uniwersytetom i

zaworów w czasie

organizacjom w Korei

rzeczywistym. Firma poszukuje

Południowej. Przedsiębiorstwo przedstawicieli handlowych i
WIĘCEJ

poszukuje również rozwiązań z dystrybutorów w celu
takich obszarów jak Przemysł

nawiązania współpracy w

4.0, Internet rzeczy (IoT),

ramach umowy dystrybucyjnej

chmura obliczeniowa, Big Data, lub w zakresie
sztuczna inteligencja itd.

przedstawicielstwa handlowego.
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Ref. No.: BOUK20161216002
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Szwedzka firma zleci produkcję
naturalnego preparatu
przeciwsłonecznego, którego
skład opiera się na trzech
elementach: wosku pszczelim,
oleju kokosowym i tlenku cynku.
Ref. No.: BRSE20170620001
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