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Nano Brokerage Event Praha 2009 Enterprise Europe Network

Technologická burza je určena pro firmy, výzkumné 
organizace,  univerzity, technologická centra, investory 
a další zájemce, kterým umožňuje sejít se při dvoustranných 
jednáních s dalšími účastníky,  nabízejícími či poptávajícími 
nové inovační technologie, výrobky, aplikace a know-how. 
Zájemci o účast se zaregistrují a vloží údaje pro katalog 
(technologický profil, tj. nabídku či poptávku technologie, 
specifikaci požadavků na potenciální partnery pro 
spolupráci). Zaregistrovaní účastníci si pak z katalogu 
s předstihem vyberou své protějšky k jednání. Organizátoři 
zpracují individuální harmonogramy 30-minutových 
dvoustranných jednání a zajistí logistiku celé akce.

Příprava a průběh Nano Brokerage Event Praha 2009

Registrace účastníků a zveřejnění jejich technologických 
profilů v on-line katalogu
do 12. května 2009

Možnost průběžného sledování on-line katalogu a zadávání 
požadavků na dvoustranná jednání
do 12. května 2009 

Uzávěrka přihlášek a distribuce kompletního elektronického 
katalogu přihlášeným účastníkům
13. května 2009 

Finalizace požadavků registrovaných účastníků na sestavení 
harmonogramu dvoustranných jednání
do 22. května 2009

Sestavení individuálních harmonogramů dvoustranných 
jednání podle požadavků a jejich distribuce účastníkům
do 29. května 2009

Brokerage Event - efektivní dvoustranná jednání mezi 
účastníky z různých evropských zemí 
4. června 2009

Technologická burza Nano Brokerage Event Praha 2009 je 
organizována partnerskými pracovišti Enterprise Europe 
Network - celoevropské sítě zaměřené na poskytování 
podpůrných služeb a informací pro rozvoj inovačního 
podnikání, která zahrnuje téměř 600 partnerů ve více 
než 40 zemích. 
Síť Enterprise Europe Network je podporována Evropskou 
komisí z Rámcového programu EU pro konkurenceschopnost 
a inovace (CIP).
Více informací:
www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu 

Partneři akce:
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Nano Brokerage Event Praha 2009

Konference EuroNanoForum 2009 Boost your NanoBusiness www.euronanoforum2009.eu/nanobe

EuroNanoForum 2009 je největší evropskou konferencí 
spolupořádanou Evropskou komisí v rámci českého 
předsednictví, která proběhne ve dnech 2. - 5. června 2009 
v Kongresovém centru v Praze. 
Konference se zaměřuje na význam nanotechnologií 
z hlediska udržitelné ekonomiky – zejména na aplikace 
v oblasti ekologicky a energeticky šetrné průmyslové výroby, 
ochrany životního prostředí a udržitelné energetiky. 

Součástí doprovodného programu konference je jednodenní 
technologická burza Nano Brokerage Event Praha 
2009, jejímž cílem je navazování kontaktů a vyhledávání 
partnerů pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu, vývoji, 
technologických aplikacích a výrobě. 

Technologickou burzu Nano Brokerage Event Praha 2009 
organizuje Podnikatelské a inovační centrum BIC Plzeň 
ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd ČR 
v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network. 

Podporována je sektorovou skupinou 
Micro&Nanotechnologie této sítě a dále sítí národních 
kontaktních pracovišť 7. rámcového programu v oblasti 
nanověd, materiálů a nových technologií.

Nano Brokerage Event Praha 2009 
nabízí účastníkům unikátní příležitost

•	 seznámit se s novinkami a trendy využívání
  nanotechnologií
•	 představit vlastní know-how a inovační technologie
  zahraničním partnerům
•	 inspirovat se novými nápady a technologickými
  aplikacemi 
•	 zahájit technologickou spolupráci na vývoji nových
  výrobků
•	 nalézt nové možnosti pro vstup na zahraniční trhy
•	 navázat spolupráci při výrobě inovačních produktů
•	 získat partnery pro mezinárodní výzkumné projekty,
 zejména projekty  7. rámcového programu EU 

Brokerage event  zahrnuje následující tematické oblasti:
•	 Nanotechnologie v chemickém průmyslu  
•	 Nanomateriály pro energetiku
•	 Nanotechnologie pro zdraví
•	 Nanotechnologie pro životní prostředí a úpravu vody
•	 Nanotechnologie v průmyslové výrobě

Datum 
4. června 2009

Místo
Kongresové centrum Praha, ul. 5. května 65 

Cena
Pro účastníky konference EuroNanoForum 2009 je účast 
na Nano Brokerage Event zdarma.
Při účasti pouze na Nano Brokerage Event je nutno uhradit 
jednodenní registrační poplatek na konferenci 
ve výši 150,- € (včetně DPH) za osobu.
Tento poplatek zahrnuje:
•	služby organizátorů při přípravě akce a v místě jednání
•	účast na technologické burze
•	vstup do přednáškových sálů konference
 EuroNanoForum 2009 a na další  doprovodné akce 
 v Kongresovém centru (pouze 4. 6.2009)
•	občerstvení v průběhu celého dne

Registrace  a vložení technologického profilu 
On-line na www.euronanoforum2009.eu/nanobe nebo 
prostřednictvím organizátorů
Registrace je otevřena do 12.5.2009

Jednací jazyk
Angličtina

Kontakt 
BIC Plzeň
Riegrova 1
306 25 Plzeň
Tel. +420 377 235 379
Fax +420 377 235 320

Ing. Lukáš Hartych, e-mail:  hartych@bic.cz
Ing. Iva Meinlschmidtová, e-mail: meinlschmidtova@bic.cz
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