!

Dołącz do liderów innowacji, naukowców, pionierów digitalizacji i twórców startupów,
którzy wspólnie z nami budują przyszłość technologii na kongresach Impact.
ZOBACZ, CO TWÓJ PROJEKT MOŻE ZYSKAĆ!
SCIENCE & ACADEMIA
Jesteś naukowcem, brokerem innowacji, należysz do zespołu badawczego? Oto, co Impact ma dla Ciebie:

IMPACT LINK R&D

Stworzyłeś innowacyjny produkt lub usługę, ale do wdrożenia brakuje Ci dokapitalizowania inwestorskiego lub współpracy komercyjnej? Co byś powiedział na udział w sesji szybkich, 15-minutowych
spotkań z potencjalnymi partnerami biznesowymi i inwestorami? Impact link da Ci taką szansę!
R&D DLA CENTRALNEGO PORTU KOMUNIKACYJNEGO
100 mln pasażerów rocznie, min. 3000 ha powierzchni, 35 mld zł inwestycji. Tak wyglądają liczby stojące za planem
utworzenia węzła transportowego opartego na zintegrowaniu komunikacji lotniczej, kolejowej i drogowej. To wielkie
wyzwanie infrastrukturalne wymagające najnowszych technologii. Jeśli masz rozwiązanie, które może mieć zastosowanie
w CPK – zgłoś się, aby zostać zaproszonym do rozmów 1:1 z kadrą zarządzającą projektu.

SciTech POLAND

Twoja technologia jest gotowa do prezentacji? Zastanawiasz się, jakie targi byłyby strzałem w 10?
Gdzie pokazać się, aby przyciągnąć oko partnerów z biznesu? Zgłoś swój projekt do strefy wystawowej na Impact! SciTech Poland prezentuje najlepsze technologie opracowane na uczelniach,
posiadające wysoki potencjał komercjalizacyjny oraz walory ekspozycyjne.

EDUHACKATHON: RE-SKILLING FOR INDUSTRY 4.0

Jeśli nieszablonowa dydaktyka i nowoczesne kształcenie są Twoją misją i pasją, dołącz do grupy
eksperckiej EduHackathon! To tutaj postawimy pytanie o kompetencje dla innowacyjnej gospodarki,
współpracę akademicko-biznesową w ich kształtowaniu oraz podejmiemy wyzwanie zdeﬁniowania
proﬁlu absolwenta 4.0.

CHALLENGER ARENA

Wierzysz, że Twój innowacyjny projekt może zmienić świat? Na scenie czujesz się jak ryba w wodzie
i chcesz zaprezentować go szerokiej publiczności? Zgłoś się do pitchingów na Challenger Arena, specjalnie zaprojektowanej scenie, gdzie będziemy kształtować przyszłość economy 4.0!
Uwaga! Język wystąpień – angielski.

WOLONTARIUSZE IMPACTCEE

Jesteś aktywnym studentem i szukasz możliwości rozwoju? Ciekawą Cię nowe technologie i chciałbyś
mieć szansę spotkania się z inspirującymi innowatorami z Polski i zagranicy? Chcesz zobaczyć od kuchni jak powstaje Impact i przeżyć niepowtarzalną przygodę?
Podczas każdego Impact współpracujemy z niezastąpionym zespołem wolontariuszy. Już niebawem
rozpocznie się nabór tegorocznego zespołu. Stay tuned!
Daj się poznać i opowiedz nam o swoim projekcie już dziś! Wypełnij formularz: bit.ly/SciTechform
Aplikowanie do udziału w poszczególnych aktywnościach
będzie możliwe za pośrednictwem formularza rejestracyjnego
na wydarzenia. Śledź aktualności na:
www.impactcee.com | FB Impact CEE | TT @ImpactCEE

KONTAKT
Katarzyna Górniak
Head of Science & Technology Aﬀairs
katarzyna.gorniak@impactcee.com
+48 502 044 027

!

STARTUPS
Masz startup, jesteś autorem innowacyjnej technologii?
Oto, co Impact ma dla Ciebie:

IMPACT LINK

Szukasz partnera biznesowego dla swojego projektu? Pomogą Ci w tym szybkie, 15-minutowe
rozmowy 1:1 z potencjalnym inwestorem. Partnerzy rozmów dobierani są na podstawie uprzednio
przeprowadzonych matchingów.

EDUHACKATHON: RE-SKILLING FOR INDUSTRY 4.0

Twój biznes zadomowił się już na startupowej scenie? Chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Dołącz do grupy eksperckiej EduHackathon! To tutaj postawimy pytanie o kompetencje gwarantujące
sukces w nowoczesnej gospodarce i podejmiemy wyzwanie zdeﬁniowania proﬁlu absolwenta 4.0.

CHALLENGER ARENA

Wierzysz, że Twój projekt może zmienić rynek? Chcesz pokazać zupełnie nowe rozwiązanie?
Na scenie czujesz się jak ryba w wodzie? Zgłoś się do startupowych pitchingów na Challenger Arena
i zaprezentuj swój pomysł szerokiej publiczności!
Uwaga! Język wystąpień – angielski

STARTUP4EXPORT

Najlepsze startupy mają szansę zostać wybrane do udziału w sesji pitchingowej na scenie głównej,
dedykowanej projektom mającym potencjał międzynarodowej ekspansji. Wystąpienie przed kilkoma
tysiącami widzów oraz seria pytań zadawanych przez jury, to Twoje “5 minut” i szansa na sukces!
Na zwycięzcę czeka wyjątkowa nagroda.
Aplikowanie do udziału w poszczególnych aktywnościach
będzie możliwe za pośrednictwem formularza rejestracyjnego
na wydarzenia. Śledź aktualności na:
www.impactcee.com | FB Impact CEE | TT @ImpactCEE

KONTAKT
Anna Basta
Head of Startups
anna.basta@impactcee.com
+48 690 033 466

13-14 czerwca 2018
Centrum Kongresowe ICE
Kraków

12-14 września 2018
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Katowice

