
 
 

6. Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji T ECHNICON - INNOWACJE  

 

W dniach 13-14 października 2010 odbędą się w Gdańsku 6. Targi Techniki Przemysłowej, Nauki 
i Innowacji TECHNICON - INNOWACJE. Patronat Honorowy nad Targami sprawuje Minister Nauki 
i Szkolnictwa WyŜszego oraz Minister Gospodarki.  

TECHNICON INNOWACJE to spotkanie branŜy naukowo-technicznej na Pomorzu. Impreza promuje 
wynalazców, ośrodki naukowo-badawcze, instytuty i firmy przyczyniające się do postępu 
technologicznego. Targi stanowi ą platform ę współpracy pomi ędzy nauk ą  a biznesem 
i przemysłem . Dają moŜliwość przeglądu najistotniejszych dla branŜy zagadnień inwestycyjnych, 
modernizacyjnych i finansowych. Chętnie odwiedzane są przez naukowców, przedstawicieli mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw, pasjonatów innowacyjnych rozwiązań technologicznych, a takŜe 
uczniów i studentów poszukujących nowych form rozwoju. 

Targi corocznie gromadz ą blisko stu Wystawców, którzy prezentuj ą ponad 60 wynalazków 
z róŜnych dziedzin.  

Podczas tegorocznej imprezy targowej zaprezentowane zostaną wynalazki i projekty zgłoszone do 
Konkursu Innowacje 2010. 

Targom towarzyszyć będzie bogaty program konferencyjno-seminaryjny, szkolenia dla firm 
innowacyjnych oraz interesujące prezentacje wystawców na scenie. W programie Targów m. in. 

• Debata „Technika i Środowisko” – org. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii   
• Konferencja „Transfer technologii – ścieŜki komercjalizacji”, org. Kancelaria Doradztwa 

Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz  
• Cykl wykładów nt. funduszy dla innowatorów i przedsiębiorców, org. Pomcert & ARP 

• Cykl wykładów nt. prawa patentowego - „Co jest wynalazkiem, a co nie?”, „Prawo autorskie i 
jego tajemnice”, „Ochrona wynalazków, wzorów, znaków towarowych (w Polsce i zagranicą). 
Metody i koszty.” – prowadzonych przez ekspertów patentowych, org. Investin Sp. z o.o. 

• Prezentacja ekspozycji EduParku, działającego na terenie Gdańskiego Parku Naukowo-
Technologicznego 

• Interaktywne stanowiska i pokazy Centrum Nauki Experyment, działającego w ramach 
Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego w Gdyni 

Serdecznie zapraszamy na Targi! Wstęp bezpłatny! 

 

Manager Projektu – Beata Wójcikiewicz 
tel.58 554 91 33, faks 58 554 91 35 
beata.wojcikiewicz@mtgsa.com.pl 
www.technicontargi.pl 



ZAPROSZENIE NA KONFERENCJ Ę W RAMACH 6. Targów Techniki Przemysłowej, Nauki i 
Innowacji TECHNICON - INNOWACJE   

 

Konferencja TECHNICON – INNOWACJE 13 października 2010 r. 

Szanowni Państwo,  

Informujemy, Ŝe Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz została partnerem 
merytorycznym 6. Targów Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji „TECHNICON – INNOWACJE”, 
organizowanych przez MTG S.A.  

W ramach Targów odbędzie się zorganizowana przez Kancelarię Doradztwa Gospodarczego Cieślak 
& Kordasiewicz konferencja TECHNICON – INNOWACJE Gdańsk 2010 pn.: „Transfer technologii – 
ścieŜki komercjalizacji”.  
Konferencja odbędzie się w Gdańsku przy ulicy Droszyńskiego, Hala B7, sala 1  
 
Ramowy program konferencji obejmuje: 

• Komercjalizacja badań naukowych w Polsce – perspektywy rozwoju – wprowadzenie; Jan 
Kordasiewicz; 

• Modele transferu technologii; Jan Kordasiewicz; 
• Spółka spin-off jako szansa wdroŜenia innowacyjnej technologii; Rafał Cieślak; 
• Kredyt technologiczny jako źródło finansowania komercjalizowanej technologii – case study; 

Łukasz Prądzyński; 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona – o udziale w konferencji decyduje 
kolej 
Aby dokonać zgłoszenia na konferencję prosimy o kontakt z Małgorzatą Krzosek  
adres e-mail: m.krzosek@kdg.waw.pl; telefon 22 499 51 80. 

Serdecznie zapraszamy Pa ństwa do udziału w Targach oraz organizowanej przez Kancelari ę 
Konferencji.  

 


