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Aktualności z OPN-T

OPN-T w EBN
Miło nam poinformować, że 13 marca zostaliśmy przyjęci do międzynarodowej sieci innowacji i współpracy

EBN. Sieci EBM działa od ponad 30 lat zrzeszając ponad 200 podmiotów. W przynależności do sieci widzimy
możliwości nawiązania współpracy z nowymi podmiotami, umożliwienie Rezydentom Parku nawiązanie
współpracy z firmami zagranicznymi. Jednocześnie liczymy, że przynależność do sieci pomoże nam w
doskonaleniu oferty usługowej OPN-T.
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Dofinansowanie do zagranicznych wydarzeń gospodarczych - dla rezydentów
OPN-T
Polecamy Państwu zapoznanie się z Regulaminem udzielania dofinansowania rezydentom OPN-T do
uczestnictwa w zagranicznych wydarzeniach gospodarczych.
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Warsztaty Design Thinking dla firm z OPN-T
OPN-T organizuje warsztaty służące wymyślaniu innowacji oraz kreowaniu zmian w firmach. Jeśli są Państwo
zainteresowani pracą zespołową nad rozwiązaniem problemu w Państwa firmie, prosimy o kontakt z Lidią
Trzeciakiewicz
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Witamy w OPN-T nowych rezydentów:
- INNTEC Automation - firma tworzy innowacyjne maszyny rolnicze.

Chatbot od Emplocity rekrutuje dla
Budimexu
Nasz nowy rezydent firma Emplocity, pomoże jednej
z najwięszych firm budowlanych - Budimex'owi
zrekrutowac ponad 1000 pracowników. Specjalny
chatbot zada kilka pytań i oceni kandydatów. Firma
w swoich projektach wykorzystuje sztuczną
inteligencję, przez co wspiera działy HR.
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Polecane wydarzenia:
"Innofirma - Parkowe Orły" - konkurs
Zachęcamy do uczestnictwa w VII edycji Konkursu
„Innofirma – Parkowe Orły”.
Konkurs skierowany jest do firm działających w
Parkach i Inkubatorach Technologicznych oraz
Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości.
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Przedsiębiorca Roku 2017 - konkurs
Zachęcamy do udziału w konkursie
Mikroprzedsiębiorca Roku. Konkurs skierowany jest
do mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających nie więcej
niż 10 pracowników oraz o obrotach
nieprzekraczających 2 miliony euro. Celem
Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2018 jest
promocja nowoczesnych inicjatyw, które wyróżnia
nie tylko efektywność, ale również zaangażowanie i
społeczna odpowiedzialność.
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Bioforum 2018
Bio Forum rokrocznie, w jednym miejscu, gromadzi
pasjonatów branży life science z Europy ŚrodkowoWschodniej. W tym roku w programie znajda się m.in.
konferencja “Top news in life science sector”, panel dla
naukowców Elevator Speech oraz startupowy konkurs
Master of Innovation. Forum odbędzie się w Łodzi w
dniach 23-24 maja 2018.
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Efektywność Energetyczna w
Budownictwie
Celem konferencji jest pokazanie rozwiązań
sprzyjających optymalizacji zużycia energii w
budownictwie oraz rozpowszechnienie wiedzy, w
jaki sposób wdrażać rozwiązania energooszczędne.
Konferencje mają na celu również pokazanie, jak
duży wpływ na środowisko ma sektor budowlany.
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ICTlive - targi
Międzynarodowe targi IT i mobile prezentują polskie i
zagraniczne rozwiązania IT i telekomunikacyjne. ictlive
to miejsce spotkań, wymiany wiedzy i doświadczeń.
Zaprezentują się firmy o światowej – niepodważalnej
pozycji oraz te, których pozycja na światowym rynku IT
i mobile coraz bardziej się umacnia.
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I love Marketing - 6-7.03.2018 rMultikino - Złote Tarasy
Kolejna, trzecia już, edycja kultowej konferencji
#ilovemkt. I love Marketing to 800 osób
i największa konferencja o e-marketingu dla małych i
średnich firm, skondensowana wiedza podawana w
18-minutowych prezentacjach, 18 najlepszych
prelegentów w Polsce oraz magia wielkiego ekranu
(270 m2) i prezentacje w kinowym formacie 21:9 .
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Konferencja Food Aytomation - 1920.04.2018 r.
Konferencja FOOD AUTOMATION to unikalna
płaszczyzna prezentacji innowacyjnych osiągnięć
naukowo-badawczych i wdrożeniowych w przemyśle
spożywczym. Uczestnictwo w konferencji pozwala
poznać najnowsze techniki i światowe technologie w
tej branży, a także nawiązać kontakt z
najważniejszymi jej przedstawicielami w Polsce.
Podczas konferencji wystąpią autorytety o bogatym
doświadczeniu, reprezentujący szanowane instytucje:
praktycy, przedstawiciele środowiska akademickiego,
a także stowarzyszenia branżowe.
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infoShare 2018 - 22-23 .05.2018 r –
Amberexpo - Gdańsk
To już 12 edycja największej w Europie ŚrodkowoWschodniej konferencji skoncentrowanej na
technologii, nowych mediach i wsparciu dla młodych
firm.
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Polecamy w prasie :
Pierwszy pracownik w firmie. Koszty i

Polska na 39. miejscu w rankingu

obowiązki pracodawcy

konkurencyjności

W życiu przedsiębiorcy nadchodzi moment, kiedy liczba

Zgodnie z danymi „Globalnego raportu

obowiązków zaczyna drastycznie rosnąć i pojawia się

konkurencyjności” Polska spadła o trzy pozycje

konieczność delegowania zadań. Przydadzą się wtedy

względem zeszłego roku, mimo wzrostu tzw. scoringu,

dodatkowe ręce do pracy. Z czym związane jest

czyli oceny punktowej. "Oznacza to, że inni biegli

zatrudnienie pracownika na etat?.

szybciej" - ocenił dr Piotr Boguszewski z NBP, który
koordynuje badanie WEF dla Polski.
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Propozycje współpracy:

Nr referencyjny: BRBG20180208001

Nr referencyjny: BRUK20161127001

Nr referencyjny BRRU20171221002

Bułgarska firma nawiąże współpracę

Poszukiwani producenci sprzętu

Rosyjski dystrybutor produktów z

w obszarze psychologii społecznej.

medycznego jednorazowego użytku

dziedziny medycyny estetycznej

Firma działa w obszarze psychologii

Brytyjski dystrybutor

nawiąże współpracę z producentami

społecznej i coachingu społecznego.

innowacyjnego sprzętu

ekskluzywnych profesjonalnych

Zainteresowana jest dystrybucją

jednorazowego użytku do leczenia

kosmeceutyków do pielęgnacji

innowacyjnych produktów, zestawów problemów ginekologicznych i

twarzy, ciała i włosów. Firma jest

gier i zabawek, urządzeń

jednym z wiodących w Rosji

urologicznych nawiąże współpracę z

elektronicznych, aplikacji mobilnych i producentami lub dystrybutorami z

dostawców tego typu produktów,

technik psychoterapii, do rozwoju

współpracując z salonami urody,

Polski.

umiejętności miękkich,

drogeriami i ośrodkami

wykorzystywanych również w

medycznymi. Mile widziane są

fizjoterapii i w sytuacjach radzenia

wyroby posiadające opakowania z

sobie ze stresem.

informacją po rosyjsku i certyfikat
pozwalający na ich sprzedaż na
terenie Federacji Rosyjskiej.

