Inovační potenciál jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti česko-saského pohraničí
Innovationspotenzial als Faktor zur Erhöhung der Konkurrenzfähigkeit des sächsisch-böhmischen Grenzraums

POZVÁNKA NA INOVAČNÍ BURZU
24. 9. 2012 Drážďany
„Výroba a zpracování inovativních materiálů“

Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte nám, abychom Vás pozvali na první přeshraniční inovační burzu, která se koná
dne 24. 9. 2012 od 13:00 do 16:00 hodin, v Technologickém centru v Drážďanech
(Technologiezentrum Dresden, Standort Süd, Gostritzer Str. 61-63, konferenční patro hlavní budovy).

Inovační burza se koná v rámci projektu INPOK „Inovační potenciál jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti česko-saského
pohraničí“ a jejím hlavním organizátorem je CIMTT Centrum pro technologii a organizaci výroby při Technické univerzitě Drážďany
společně s TZD Technologickým centrem Drážďany.
Burza je malým veletrhem inovací, která se koná v Sasku již po čtvrté, ale letos poprvé v přeshraničním měřítku. Smyslem je
především představit vystavované produkty, nové technologie, přístupy a řešení dílčích problémů souvisejících s inovativními materiály
a způsobem jejich zpracování. Za českou stranu bude přítomna i Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,
která bude prezentovat část svého výzkumu. Na závěr burzy (cca 16:00) bude u kávy a drobného občerstvení prostor pro diskuse,
přítomni budou i kolegové, kteří v případě potřeby pomohou s překladem.
Budeme potěšeni Vaší návštěvou, protože příští burza se bude konat v Čechách a bude nám ctí pozvat Vás v případě zájmu jako
vystavovatele.
V případě dotazů se obraťte, prosím, na Mgr. Evu Berrovou, eva.berrova@ujep.cz, +420 475 285 723, které rovněž, prosíme,
potvrďte svou účast nejpozději do 17. 9. 2012.
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