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Aktualności z OPN-T

Nowi rezydenci w OPNT
Witamy w naszym Parku nowe
firmy:
1. CONTRAD Weranis i Makosiej
Spółka Jawna
2. MEDIAPARK Sp. z o. o.
3. OZE Project Fotowoltaika
Paweł Zabielskiw

WIĘCEJ

Zapraszamy rezydentów OPN-T
do grupy na FB
Zapraszamy do utworzonej grupy
na Facebook’u pn. „FirmyOlsztyński Park NaukowoTechnologiczny”. Będzie to
miejsce, w którym będziemy pytać
Państwa o zdanie nt. planowanych
wydarzeń, pytać o opinię po
wydarzeniach i wspólnie
„dyskutować” na różne tematy.
Chcielibyśmy poznać Państwa
oczekiwania w zakresie usług na
rzecz rozwoju, wzrostu
innowacyjności, przygotowania do
wyjścia na rynku zagraniczne ze
swoimi produktami oraz potrzeb w
zakresie poszukiwania nowych
technologii, ekspertów,

naukowców w kraju i zagranicą.
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Spotkania kooperacyjne
Startup'ów z Olsztyna i
Miast Partnerskich
W dniach 16-17 maja w OPN-T
odbyły się "Spotkania
Kooperacyjne Startup'ów z
Olsztyna i miast partnerskich".
Wydarzenie dawało możliwość
wymiany doświadczeń, zdobycia
partnera oraz zaprezentowania
swojego produktu przed
międzynarodowym gremium.
Zapraszamy do fotorelacji z
wydarzenia.

FOTORELACJA

Polecane wydarzenia i informacje:

Seminarium Wymagania Badania
Certyfikacja - 05.06.2018 - OPN-T
- BK

Zapraszamy Państwa na
bezpłatne seminarium dotyczące
oznakowania CE
Na szkoleniu:
- jakie są obowiązki producenta,
importera i dystrybutora?
- gdzie szukać informacji o
unijnych wymaganiach
technicznych, które musi spełnić
produkt?
- czym się różni laboratorium
akredytowane od jednostki
notyfikowanej i gdzie badać
produkt?
- jak działają polskie organy
nadzoru rynku.

REJESTRACJA

Nabór do projektu Polskie
Mosty Technologiczne
Polska Agencja Inwestycji i
Handlu ogłasza rozpoczęcie
naboru dla polskich mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP) na rynki NAFTA (Stany
Zjednoczone, Kanada, Meksyk) w
ramach realizacji projektu Polskie
Mosty Technologiczne. MŚP
charakteryzujące się dużym
potencjałem do internacjonalizacji
swoich produktów, usług lub
technologii mają czas do 13 lipca
na złożenie wniosku o
dofinansowanie wskazując
konkretny kraj, do którego planują
ekspansję.
NABÓR

IT Future Expo – 20 września 2018
– Stadion PGE Narodowy

IT Future Expo to VI edycja
dorocznego spotkania elity
polskiego IT, w całości
poświęcone technologiom dla
biznesu. IT Future Expo to
elitarne spotkanie wymiany
doświadczeń, najlepszych
praktyk oraz nawiązywania
istotnych partnerstw.
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Poland IT MEETING/2018 – 7-8
czerwca, Hotel Lord w Warszawie
Poland IT Meeting to jedyne w
swoim rodzaju networkingowe
wydarzenie dla przedstawicieli
sektora IT. To nawet 200 klientów
instytucjonalnych, system
integratorów, resellerów,
dystrybutorów i producentów w
jednym miejscu! Wydarzenie
skierowane jest do managerów
sprzedaży, zakupów, dyrektorów IT i
ogólnie rozumianych osób
decyzyjnych z działów zakupów i
sprzedaży.
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Raport o innowacyjności MŚP w

7 powodów by nie wprowadzać

Polsce

outsourcingu sprzedaży

Pomimo istnienia wielu barier ograniczających Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
innowacyjność, polskie przedsiębiorstwa
adipiscing elit. Quisque sit amet felis eu velit
przemysłowe z sektora MŚP inwestowały i

egestas porta at eu lectus.

nadal planują inwestować w rozwój
technologiczny. Większość z nich podnosiła
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również kompetencje pracowników poprzez
szkolenia, a jeszcze większy odsetek planuje
podjąć takie działania w przyszłości.
WIĘCEJ

Propozycje współpracy:

Poszukiwani producenci

Deweloper interaktywnej

Poszukiwani producenci

urządzeń dźwigowych.

encyklopedii roślin i zwierząt

suplementów diety w formie

Brytyjska firma zajmująca się

poszukuje partnerów Rosyjski

tabletek musujących Słowacki

projektowaniem, produkcją i

deweloper interaktywnej

dystrybutor produktów

dostawą niestandardowych

encyklopedii roślin i zwierząt

odżywczych dla sportowców

urządzeń dźwigowych (np. belki poszukuje partnerów z branży

oraz urządzeń fitness jest

trawersowe) nawiąże

IT, a także z dziedziny zoologii zainteresowany rozszerzeniem

współpracę z producentami.

(i innych nauk), edukacji,

swojej oferty o suplementy diety

marketingu, w celu

w formie tabletek musujących.

Nr referencyjny:

udoskonalenia projektu w

Firma poszukuje partnera do

BRUK20180213001

ramach umowy na usługi.

współpracy w ramach umowy

Aplikacja ma formę medium

produkcyjnej lub

społecznościowego i jest

dystrybucyjnej.
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komercjalizowana. W wyniku
współpracy z programistami,

Numer referencyjny:

content managerami, biologami BRSK20170627001
i marketingowcami mają zostać
poszerzone możliwości
interaktywne aplikacji, struktura
i wygląd strony internetowej, a
także promocja na rynkach
zagranicznych.

Numer referencyjny:
BRRU20171221010
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