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Przypominamy Pa ństwu o  6. Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i I nnowacji TECHNICON - 
INNOWACJE, które odb ędą sie w tym tygodniu w Gda ńsku.  
 
TECHNICON INNOWACJE to spotkanie branŜy naukowo-technicznej na Pomorzu. Impreza promuje 
wynalazców, ośrodki naukowo-badawcze, instytuty i firmy przyczyniające się do postępu 
technologicznego. Targi stanowią platformę współpracy pomiędzy nauką 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 

Wstęp na Targi oraz udział w wykładach, konferencjach i spotkaniach jest bezpłatny. 
Szczegóły na stronie www.technicontargi.pl 
. 
Serdecznie zapraszamy na Targi  
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