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Aktualności z OPN-T

GameLake Jam - maraton kodowania
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny oraz firma Netland Sp. z o.o. zapraszają na pierwszy
w Olsztynie maraton kodowania. GameLake Jam będzie pierwszym tego typu wydarzeniem w
naszym mieście, jak i w całym regionie. Impreza skierowana jest m.in. do programistów,
grafików komputerowych, studentów Wydziału Matematyki i Informatyki, których łączy wspólna
pasja tworzenia gier multimedialnych. Odbędzie się ona w dniach 09-10.03.2018r., w budynku
BK Olsztyńskiego Parku Naukowo – Technologicznego przy ul. Trylińskiego 16 w Olsztynie. W
agendzie wydarzenia przewidziano wystąpienia osób związanych z branżą gier, pracowników
firm IT oraz firm partnerskich.

ZGŁOŚ SIĘ

Bezpłatne doradztwo biznesowe Inkubator przedsiębiorczościostatnie wolne miejsca

Oferta indywidualnego doradztwa dla
przedsiębiorstw Olsztyńskiego Parku NaukowoTechnologicznego oraz osób i przedsiębiorstw
planujących złożenie wniosku aplikacyjnego do
Inkubatora Przedsiębiorczości i Inkubatora
biotechnologicznego OPN-T.

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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Nowi rezydenci w OPN-T:
Serdecznie witamy w Parku nową firmę:
V8 automatyka Sp. z o.o. - branża automatyka przemysłowa
O FIRMIE

Polecane wydarzenia:
Electronic Show 2018 targi
13-15 kwietnia 2018 r.
Międzynarodowe Targi
Elektroniki Użytkowej Electronics
Show to nowa generacja targów,
które oferują nie tylko statyczne
ekspozycje, ale także efektowne i
dynamiczne prezentacje,
wzbogacone o konferencje
branżowe i warsztaty. Jest to
pierwsze w Polsce wydarzenie,
które w tak kompleksowy i
innowacyjny sposób prezentuje
najnowocześniejsze technologie,
rozwiązania czołowych
światowych producentów
elektroniki użytkowej oraz
związane z nią usługi.
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Wolves Summit konferencja
10-11 kwietnia 2018 r.
Wolves Summit 2018 to:
• 400 startupów uczestniczących
za darmo,
• 450 executives i 300
inwestorów
• 2500+ uczestników: VC, CVC,
anioły biznesu, managerowie
korporacji startupy, MŚP
• narzędzie matchmakingowe –
precyzyjne planowanie
kalendarze przed konferencją
• 50 prezentacji startupów
podczas rywalizacji the Great
Pitch
• Impreza Networkingowa, VIP
Party
WIĘCEJ

Giełda Kooperacyjna
"Technology &
Bussines Cooperation
Days"
Ośrodek Enterprise Europe Network
przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego S.A. w
Olsztynie zaprasza do udziału w
międzynarodowej giełdzie
kooperacyjnej dla branży
przemysłowej „Technology &
Business Cooperation Days”, która
odbędzie się w terminie 24 – 26
kwietnia 2018 r. podczas targów
Hannover Messe 2018 w Hanowerze.
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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.
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EY - Przedsiębiorca
Roku - konkurs
Już po raz 16. odbędzie się
prestiżowy konkurs EY
Przedsiębiorca Roku,
prestiżowego programu
biznesowego, obejmującego
blisko 60 państw na
świecie. Zwycięzca polskiego
etapu, poza zyskaniem
ogólnokrajowej rozpoznawalności,
staje się reprezentantem Polski na
światowym finale konkursu EY
World Entrepreneur of the Year w
Monte Carlo.
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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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Polecamy w prasie :
Rzecznik MŚP będzie chronił

Warmińsko-mazurskie wspiera

firmy.

przedsiębiorców.

Powołanie rzecznika małych i średnich

Niemal 300 mln zł zarezerwowanych na

przedsiębiorców, który ma stać na straży praw instrumenty finansowe dla przedsiębiorców z woj.
mikro-, małych i średnich firm, zakłada ustawa warmińsko-mazurskiego zostanie przeznaczonych
o Rzeczniku MŚP, która składa się na pakiet

na unijne pożyczki, poręczenia i wejścia

Konstytucji Biznesu, uchwalona w piątek przez kapitałowe.
Sejm.
WIĘCEJ
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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.

Kliknij, aby się wypisać

