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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.

WIĘCEJ

Nowi rezydenci w OPN-T:

WIĘCEJ

Serdecznie witamy w Parku nowe firmy:
1. Kinga Romanowska-Buchwiak IPROJEKTOWNIA - branża telekomunikacyjna - budynek B1
2. Tatol Dev Maciej Tatol - branża IT - budynek B1
3. Profit Manager Kamiński Marcin - branża IT - budynek B1
4. Plaza & Kenig Sp. z o.o. - branża architektoniczna - budynek B3
5. Emplocity Sp. z o.o. - branża IT - budynek B3
6. NTSN Sp. z o.o. - branża przemysłowo-spożywcza - budynek B2
.

Polecane wydarzenia:
4. edycja MIT
Enterprise Forum
Poland
8 stycznia br. rozpoczął się nabór
do 4. edycji jednego z
największych w Polsce
programów akceleracyjnych –
MIT Enterprise Forum Poland.
Celem projektu jest
przyspieszenie rozwoju młodych,
innowacyjnych firm
technologicznych poprzez
połączenie ich potencjału z
wiedzą, doświadczeniem oraz
zasobami wiodących polskich i
międzynarodowych

przedsiębiorstw, w tym spółek
Skarbu Państwa. Do programu
można aplikować do końca lutego
za pośrednictwem strony
internetowej mitefpoland.org.
WIĘCEJ

Big Data Technology
Warsaw Summit 2018
Czwarta edycja konferencji, która
jest doskonałą okazją i źródłem
wiedzy o rozwiązaniach BIG
DATA i ich praktycznego
zastosowania
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„Workshop on
Japanese Business
Culture” - bezpłatne
szkolenie
Wydarzenie odbędzie się
14.02.2018 r. w Centrum
Wdrażania i Promocji Innowacji
w Olsztynie, ul. Jagiellońska
91A. Podczas szkolenia
uczestnicy zdobędą wiedzę nt.
zasad współpracy z partnerami
biznesowymi z Japonii. Zostaną
omówione m.in. następujące
zagadnienia: budowanie i
utrzymywanie relacji
biznesowych, etykieta
biznesowa, język ciała i często
używane zwroty, zasady
korespondencji drogą
elektroniczną, znaczenie
nemawashi w procesie
podejmowania decyzji.
WIĘCEJ

Info Meet Kraków
InfoMEET to miejsce spotkań
specjalistów, liderów branży oraz
osób zainteresowanych światem
IT. Duża dawka wiedzy
(prelekcje i warsztaty), wymiana
doświadczeń z liderami branży
IT, nawiązanie nowych
kontaktów.
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Recruitment Day 2018
Konferencja będzie okazją do
poznania najnowszych trendów
rekrutacji pracownika oraz
procesów dygitalizacji branży
HR.
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Harmonogram
konkursów PARP na
2018 r.
Polecamy Państwa uwadze
szczegółowe harmonogramy
programów operacyjnych
Inteligentny Rozwój i Polska
Wschodnia na 2018 r.
WIĘCEJ

infoShare 2018 - 22-23
.05.2018 r –
Amberexpo - Gdańsk
To już 12 edycja największej w
Europie Środkowo-Wschodniej
konferencji skoncentrowanej na
technologii, nowych mediach i
wsparciu dla młodych firm.
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Golden Marketing
Conference – 2728.03.2018 r. Sala
Ziemi - Poznań
Jedna z największych konferencji
marketingowych w Polsce.
Również tym razem
najciekawsze osobowości
podzielą się swoim
doświadczeniem dotyczącym
skutecznego wykorzystania
marketingu do budowy przewagi
nad konkurencją, czy też
budowania strategii
marketingowej
WIĘCEJ

Inżynieria Przyszłości
2018
Serdecznie zapraszamy do
udziału w IV Międzynarodowej
Konferencji NaukowoBiznesowej pn. Inżynieria
Przyszłości 2018.Na konferencji
będą prezentowane innowacyjne
rozwiązania techniczne i
organizacyjne dla przemysłu.
Konferencja organizowana jest
przez Instytut Technologii
Eksploatacji – Państwowy
Instytut Badawczy, z siedzibą w
Radomiu we współpracy z
Business Centre Club i odbędzie
się 15-16 maja 2018 roku w
hotelu „Panorama” w
Mszczonowie.
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Mobile World
Congress - targi
Uprzejmie informujemy, że w
dniach 26 lutego – 1 marca 2018
r. Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości (PARP)
zorganizuje polskie stoisko
podczas międzynarodowych
targów technologii mobilnych –
Mobile World Congress, które
odbędą się w dniach 26 lutego - 1
marca 2018 r. w Barcelonie.
Stoisko informacyjno-promocyjne
organizowane zostanie w ramach
realizowanego przez PARP
Branżowego Programu Promocji
branży IT/ICT na lata 2016-2019
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Polecamy w prasie :
Technologiczne trendy

Program akceleracyjny Startup

przyszłości

Collider - rusza druga edycja.

Jakie technologie w 2018 r. będą najmocniej

Głównym celem programu Startup Collider jest

kształtować biznes? Przewidywania firmy

wspieranie i promowanie startupów przede

Dimension Data wskazują na sztuczną

wszystkim z Europy Środkowo-Wschodniej oraz

inteligencję, uczenie maszynowe, robotykę

skrócenie ścieżki wychodzenia na rynek z

oraz wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość.

rozwijanymi przez nie produktami i usługami.
PwC jest organizacją globalną, która w samym
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tylko regionie CEE ma tysiące klientów.
WIĘCEJ

Propozycje współpracy:

Ref. No.: RDHU20180105001

Ref. No.: BRUK20171213001

Węgierskie MŚP specjalizujące Brytyjska firma działająca w
się w testowaniu

Ref. No.: RDBG20171109001

Konsorcjum instytucji B+R I

obszarze automatyki poszukuje firm z głównymi partnerami z

oprogramowania przygotowuje podwykonawców z zakresu

Bułgarii I Izraela działającymi

propozycję projektu w ramach projektowania inżynieryjnego w w obszarze agrotechnologii,
H2020 EUROSTARS2. Projekt Polsce, Rumunii, Bułgarii,

nauk o środowisku I

R & D polega na dalszym

Czechach. Firma jest

biotechnologii przygotowują

rozwijaniu narzędzia 4Test

autoryzowanym partnerem

projekt w ramach H2020.

opartego na modelach opartych wiodących producentów sprzętu Konsorcjum poszukuje firm
na Gherkinie (MBT). Firma

elektronicznego Siemens, ABB, zainteresowanych udziałem w

poszukuje niezawodnej firmy

Rockwell, Schneider, Omron,

projekcie w roli partnera .

informatycznej specjalizującej GE and Mitsubishi.

projekt ma na celu wdrożenie

się w testowaniu

technologii do rolnictwa

oprogramowania i rozwoju

(roboty, sztuczna inteligencja,

oprogramowania, aby dołączyć

technologie IT.) poszukiwany

do współpracy w zakresie badań

jest partner działający w

i rozwoju. Zadanie polega na

zakresie IT, producenci

dalszym rozwijaniu narzędzia

robotów, sensorów, dronów.

MBT.

